
ح�سني  الم�سري  الرئي�س  خ�سوع  بمنا�سبة 
م���ب���ارك ل��ع��م��ل��ي��ة ا���س��ت��ئ�����س��ال ال����م����رارة، اأّل���ف 
نجم  ف��وؤاد  اأحمد  ال�سهير  الم�سري  ال�ساعر 
يا  م��رارت��ك  »�سالمة  بعنوان  الذع��ة  ق�سيدة 

رّي�س«. ومما قال فيها:

»�سالمة مرارتك/ مرارة الُع�زاز/ واإيه يعني 
اإن���ت الحقيقة واإح��ن��ا  اإح��ن��ا/ م��ا ن��ول��ع ب��ك��از/ 
ال��م��ج��از/ ت��ف�����س��ل وي��ي��ج��ي ب��دال��ن��ا ال��ب��دي��ل/ 
بهايم  ن�سبح  وراثة/  وعوامل  خباثة/  �سوية 
ون�����س��ب��ح ب���دي���ل/ ف��ت��ق��در ���س��اع��ت��ه��ا ت��ن��ام َم��ل��و 

عينك/ ويعلى ال�سخير/ �سالمة مرارتك 

مالي  يا  ف��ارع/  القد  اب��و  يا  �سالمة مرارتك 
�سرايب  بندفع  ال  اأُمَّ ال�سوارع/  بزبالة  عنينا 
اليمين/  وواخ����دة  ب��ت��اخ��د/  �سمالك  لمين/ 
في  تجعل  ما  اليمين/  علينا  بتحلف  �سكلك 

جيبنا قليل اأو كتير/ �سالمة مرارتك 

���س��الم��ة م���رارت���ك/ دي واخ����دة ال��ح�����س��ان��ة/ 
اأمامنا  �سقانا/ ال خّليت  وتاكل علينا  بن�سقى 
وال فيه ورانا/ �سرايب... عوايد... فاتورة... 
ن��ق��وم/ على  ب��ال��ف��ات��ورة/ وبيها  ن��ن��ام  ر���س��وم/ 
ة ندفع فاتورة لعنينا/ ولو نعمى ندفع  الب�سَّ

فاتورة �سرير/ �سالمة مرارتك 

���س��الم��ة م����رارت����ك/ اإح���ن���ا ف����داه����ا/ ت��ف��رق��ع 
مرارتك/ نفرقع وراها/ حالنا بدونك عمره 
من  موا�سي/  �سوية  بدونك  اإحنا  ما�سي/  ما 
غير راعيها ومن غير كبير/ �سالمة مرارتك«
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ال�سعر يكون  اأن خال�س  في مقولة �سارتر عن 
في قيام نثر اإلى جانبه، ما ي�سلح لال�ستطراد 
�ساحب  اأراده  لما  مغاير  ب�سكل  عليه  وال��ب��ن��اء 

المقولة.
الدينية،  اللكنة  ذات  النهائية  الكلمة  ه��ذه  فالخال�س، 
ت��ع��ن��ي اأن ال�����س��ع��ر ه���و ���س��اح��ب ال����م����اأزق، اأم����ا ال��ن��ث��ر فهو 
ال��م��خ��لِّ�����س. ت��ق��ري��ب��اً ث��م��ة َق��ْل��ب ل�����الأدوار. ث��م��ة ن��زع ل��دور 
الكائن  لهذا  اأخ��رى  �سيرورة  ثمة  ال�سعر.  عن  البطولة 
يحتاج  وم���اأزوم���اً  وم��ري�����س��اً  �سعيفاً  و���س��ف��ه  ف��ي  االأق����دم 
ال�سعُر  م��ار���س  ال��ذي  م��ن  وم��ّم��ن؟  ومنقذين.  مخلِّ�سين 
�سفته  اكت�سب  ال��ذي  من  طويلة.  قروناً  نرج�سيته  عليه 
على  ل��ه  طاقة  ال  �سهل  اأدب���ي  كجن�س  لل�سعر،  اأدن���ى  كظّل 

مقارنته بال�سّيد ال�سعب.
ب��ال��ط��ب��ع ال��ح��دي��ث ع��ن اأزم����ة ال�����س��ع��ر ح��دي��ٌث حقيقي ال 
اإن��ه  نقول  حين  رئي�سة  ميزة  يكت�سب  وه��و  فيه.  خ��راف��ة 
حديث خِطر. وهذه الخطورة ال يدفعها اأننا، اأّمة العرب، 
االأزمة  النثر نف�سها تتح�ّس�س مثل هذه  اأّمة �سعر، فبالد 

ع عليها. وُتنوِّ

المادة  هو  فال�سعر  اأي�ساً.  مبالغة  وال  خرافة،  ال  نقول: 
وتواريخهم.  ال�سعوب  حيوات  في  بنيوية  االأكثر  االأدبية 
لي�س لكونه �سجاًل وقا�سياً، بل لكونه حياة كاملة وتاريخاً 
لُفقدت  ال�سعوب  ما�سي  من  ال�سعَر  طرحنا  ول��و  كاماًل. 
اأج��د في نظرة  اأج��زاء كاملة من هذا الما�سي. لذلك ال 
ج��واداً  و�سفه  في  ال�سعر  اإل��ى  والموؤّرخين  النّقاد  بع�س 
فيها  ال�سعُر  �سباٍق  كحلبة  االأدب  اإل��ى  وبالتالي  خ��ا���س��راً، 
مجّرد عّداء كبقية الم�ستركين، �سوى �سرب من �سروب 
الهرطقة النقدية التي ت�سدر عن جهل يتجاوز الطبيعة 

المعرفية.
كانت  اإذا  هي  اأو  فح�سب،  تاريخية  لي�ست  ال�سعر  اأ�سالة 
والثقافي  االأدب���ي  للوعي  �سة  موؤ�سِّ بخلفية  فاإنما  كذلك 
ال�سابق على االأنواع. لقد دخل ال�سعر في الوعي الجمعي 
وال���ف���ردي، ع��ل��ى ال�����س��واء، م��ن ال��ب��ّواب��ة ال��ك��ب��رى: تكوين 
ال�سخ�سية. واالإن�سان العربي في هذا ال�سياق هو المثال 
االأبرز على ما نذهب اإليه. ولي�س من الم�سادفة في �سيء 
كما  �سعراء،  قاده  بذلك،  ُي�سّمى  ما  اأو  النه�سة،  اأن ع�سر 
يبقى  اأن  ���س��يء  ف��ي  الم�سادفة  م��ن  ولي�س  م����راراً.  كتبنا 

ال�سعر اإلى اليوم، وفي خ�سّم اأزمته، ميزاَن حرارة لقيا�س 
عافية االأّمة العربية.

التجني�سّي  م��ف��ه��وم��ه  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ر  خ���رج  ال������دوام  ع��ل��ى 
�سلباً  حياتية،  ممار�سة  وفعل  حياة  فعل  ليكون  ال�سّيق، 
العربية  التلفزيونية  ال��ت��ّره��ات  ه��ذه  ك��ل  وم��ا  واإي��ج��اب��اً. 
كبيرة  جماهيرية  اأ���س��داء  )ت��ن��ال  »���س��ع��ري��ة«  لم�سابقات 
ال�سعر  بنيوية  على  دل��ي��ل  ���س��وى  الكبير(  �ُسخفها  رغ��م 
اإلى  و�سل  قد  يكن  واإن  العربية،  ال�سخ�سية  تكوين  في 
ومحرقتهم،  ال��ع��رب  ج��ّن��ة  ال�سعر  ال��ع��م��ر.  اأرذل  مرحلة 
وبكلمة  وانحطاطهم...  مجدهم  ورذيلتهم،  ف�سيلتهم 
واحدة: ال�سعر بطلهم. اإنه البطل الذي ال يمكن اإ�سعافه 
وت�سميد  اأنف�سهم  العرب  باإ�سعاف  اإال  جروحه  وت�سميد 

جروحهم.
ال�سعر لي�س المراآة، بل هو الوجه.

�سارتر  فيها  ق���ال  ال��ت��ي  ذات��ه��ا  ال��ط��وب��اوي��ة  وب��ال��ن��ب��رة   ...
خال�س  ب��اأن  فين،  ُمحرِّ نقول،  اأن  علينا  اأع���اله،  مقولته 
اأن  اإلى جانبه، واالأحرى  اإنما يكون في قيام �سعر  العالم 

نقول: �سعر في قلبه.

يكتبها
ماهر �شرف الدين

اأّيها ال�شعر اأّيها النثر

اأ���س��رق الفر�سة م��ن ذات��ي ال م��ن االأ���س��ت��اذ وال من 
في  اأو  المدر�سة  في  �سخ�س  اأي  من  وال  المناظر 
اإمارة ال�سعر وديوان النثر. وتعّلمت اأن اأفعل هكذا 
واأنا في وحدتي وفي خيالئي الخا�سة وفي اأفكاري المبعثرة 
على الطّراحة حيث اأكون، وعلى الم�سند حيث يرتاح ظهري 
وحيث اأدور وكاأنني دوالب الهواء اأ�سترخي في المعمعة واأ�سكر 
تاأخذني من  اأو من عا�سفة  ب�سيطة  ن�سمة  الدهر من  طوال 
عقالي، من كوفّيتي او من قّبعتي. واأذهب في رفقتها اإلى اأي 
مغارة، اأي جبل واأي مكان في االأعلى ي�سمخ على التالل، واأي 
اأو  اأو الرّمانة  موقع في االأ�سفل حيث رفيقاتي هن النعناعة 
اأحلى �سبية من اللواتي يدركن من اأنا ومن هو هذا الكائن 
�سخرة،  على  ي�ستوي  وال  عنده،  الدنيا  تحار  ال��ذي  ال�سغير 
االأخ�سر  الملب�س  منها  ي��اأك��ل  وه��و  عّليقة  على  خ�سبة،  على 

واالأحمر. وله �سرقاته ها هنا اإذ طالما توقف 
وارتوى من المراأة الخ�سراء والتي ما اأكرمها 
اإذ تفتح �سدرها للقادم، لهذا الع�سفور لهذا 
الهدهد الذي له ري�سات ال ُترى وال ُتو�سف. 
الأنه هدهد اأبو باقة على راأ�سه، باقة مغروزة 
فيه  الفن  وناحية  عفرته  وتلك  ال��راأ���س  ف��ي 
واإذ،  ال��ف�����س��اء  ف��ي  اإذ يخطر  ع��الم��ت��ه  وت��ل��ك 
نّقيفة وبح�سة  ب��ارودة، من  من خردقة، من 
ال��م�����س��وؤول عن  واأن����ا  الح�سي�س  اإل���ى  ي��ه��وي 
يتناثر،  ال  اأن  فقط  م�سوؤول  االأب��دي��ة.  راحته 
ال�سماء،  اإلى  واأر�سله  اإليه  �سبقني  �سّياداً  الأن 
ريب  وال  حيث  المن�سود  والنعيم  الخلد  اإل��ى 
ي��ق��ف ه����ذا ال��ل��ط��ي��ف وال���ن���اع���م ول����ه ع��ث��ن��ون��ه 

والظرف ال�سديد، يقف في �سّف االأخيار، �سّف الطيور التي 
تهوى الكالم كما الغناء وتنطق بالحكمة وتعزف على اآالتها 
من لحم ودم ال من نحا�س وال من ع��اج، ويعبق الجّو هناك 

بال�سالم والرحالت اإلى الكواكب واأرجاء الملكوت.
***

واأن  المطلق  ب�ستان  الهدهد في  اأقف على غرار  اأن  واأريدني 
اأكتب بع�س ال�سطور عن بع�س االأ�سدقاء الذين كانوا كذلك، 
حيث  وم��ن  الكيا�سة  حيث  وم��ن  االخ�سرار  حيث  من  وكانوا 
الحوار والطلوقة في اأوج العّز وفي المحل ال�ساطع والنظيف. 
ولكنها االأيام، ولكنها الح�سابات، ولكنها الغيرة ولكنه الح�سد 
الذي يهيج �ساحبه، كلها عوامل واأ�سباب الأن تجعل الهدهد 

في مو�سع الندى قبل اأن يكون في مو�سع ال�سيف.
على  هي  والنثر،  ال�سعر  عليقة  اأن  اأدري  كاأنني  بل  اأدري  وال 
الحيطان.  واأول  ال��ج��ل��ول،  اأول  وع��ل��ى  المفتوحة،  ال��ط��ري��ق 
واأحياناً تكون على منعطف اأو على منزلق، ولي�س من ال�سهل 
اأن ياأتي اأحدهم كيفما كان ويرغب رغبة �سريعة في القطاف. 

من  كب�ساً  يلقط  اأن  ي�ستطيع  واح��د  كل  الأن  ال�سعوبة،  وهنا 
الكبو�س في م�سرح الطبيعة الم�سرع ال�ستارة، ي�ستطيع ذلك 
بل اأكثر، له الحّق في البّرية حيث ال �سراخ وال عويل، واإنما 
اأ�سراب  اآالت قليلة ن�سمعها من االأ�سراب اأن كان من بعد من 
القرابين  تلك  يتناول  اأن  الحق  ل��ه  ال��ت��رح��اب.  وتلقى  تحط 
وتلك الحبيبات التي تحتوي اللذة. واأما، من الجانب االآخر، 
فمن ال�سعب جداً اأن نجعل العليقة ت�ستعل وتلتهب وهي من 
ال�سهلة  الكتابة  ذوي  على  يتعّذر  بل  معاً.  النثر  ومن  ال�سعر 
يكون  اأن  وعلى  اللذة  على  يح�سلوا  اأن  متطلبات،  بال  والتي 

على اأكتافهم اأحمال من البهجة ومن العطاء.
هذا اأمر فارغ من الجدل، من المراء، وال نرى ما يدفع كثراً 
الهدهد  اأن يح�سلوا على  واإل��ى  االنقبا�س  واإل��ى  العذاب  اإل��ى 
اأنه هدف متاح واأن الذي يقدم على العمل،  الثمين، ال نرى 

على الطلب واالإلحاح في ذلك، لي�س هو �سرورة الفاعل الحق 
بالجائزة  الفائز  ه��و  ولي�س  النهاية،  ف��ي  ال��راب��ح  ه��و  ولي�س 
وبكونه اأتّم در�س اللغة واأتّم در�س الوزن واأتم الدورة الكبيرة 
ال��م��داَري��ن، في  اإل��ى الياء في كال  �سعوداً من االأل��ف ون���زواًل 

مدن ال�سعر والنثر.
***

ال  والتي  المن�سرمة  الخم�سينات  منذ  الم�ساألة،  كانت  وك��م 
اأثراً في عمق الحركة ال�سعرية والنثرية، كانت �سعبة  تزول 
�سّتى  ف��ي  و�سعبة  ال��ث��ب��ات  و�سعبة  ال��دخ��ول،  �سعبة  ال��وق��ع، 
كان  وك��م  قائمة  هي  كم  ت�سل  وال  الفو�سى  وكانت  مراحلها. 
اأن  الحقبة،  تلك  ف��ي  االأوائ����ل،  اأول��ئ��ك  م��ن  المقدامين  على 
الطليعيين  يكونوا  واأن  الذاتية  المعمودية  نهر  في  يغط�سوا 
يب�سطوا  اأن  وفي  والجدران  الحواجز  �سّق  وفي  التمهيد  في 
ظاللهم على الحقول، على الق�سائد، على الكالم والكلمات 

وعلى ال�سطور ال�سمينة.
اأي  الجميع،  ك��ان  �ساماًل،  وعياً  ك��ان  الوعي  اإن  القول  ويجب 

النافذة  الب�سيرة  وملتقى  الفهم  ره��اف��ة  ف��ي  النفر،  اأول��ئ��ك 
الح�س والحد�س. وكان هناك خوف من الحا�سر ومن الغد، 

وخوف من الق�سيدة عينها ومن القطعة عينها.
ومهما تفّرقت الجموع ومهما قال القائلون فاإن من البيان ما 
يجب اأن يكون �سحراً حقاً، واأن يكون الجواب �سليماً و�سحيحاً، 
واأن يهتدي اأحدهم اإلى ال�سواب، واأن يعترف باأن ما �سار اإليه 
ال�سعر اللبناني والعربي، كان من ذلك الوعي الباكر، ومن اأن 
اأن كل هذه  االأخ�س،  على  واح��داً  اأن  ال�سعراء، وكذلك  بع�س 
»مر�سدنا  الماغوط، عن  يقول محمد  اأثمرت، وكما  العجقة 
ال��ج��م��ال��ي«، اأث���م���ر م���ا ط��رق��ن��اه وم���ا ح��ف��رن��اه ف���ي ال��ن��ح��ا���س 
ة العاثرة من االأعمال االأدبية، وال �سيما  الفو�سوي، في الف�سّ
ال�سعرية، باأزميل من الوّد ومن الحر�س على الجمال وعلى 
القيم من اأي �سوب اأتت. وتخبر عنا االأخبار، وتخبر البقايا 
والماثلة  المبثوثة  واللغة  ال��م��وؤل��ف��ات  م��ن 
النجاح  ملحمة  تخبر  الماآثر،  على  �سهوداً 

والفرح المبدع.
***

اأي  اأزي���د  ال��ورق��ة، وال  اإل��ى  اأك��ث��ر  اأُ�سيف  وال 
ع��دد ونّيف من ال��م��ّرات، من االأوق���ات حين 
المقاطع  وعليها  الطاولة  اإل��ى  اأجل�س  كنت 
والقطع والموؤلفات، واأروح اإلى هذا اله�سيم 
البيت،  اأرّت��ب  اأن  المحاولة  اأح�سن  واأح���اول 
وعلى  االأوزان  ع��ل��ى  واأع��ك��ف  ال��م��ط��ل��ق،  ف��ي 
الن�سو�س  ف��ي  ت��دّخ��ل��ي  وي��ت��م��ّدد  ال��م��ن��ث��ور، 
على  ال�ستائر  واإن��زال  النهايات  محطة  اإل��ى 

المحتويات.
اأن هناك ندامة في ما بعد �سوف ت�ساورني  وما كان يفوتني 
وتخلق لي عذاباً، ونوعاً من الترّدد ونوعاً من الت�ساوؤل لماذا 
من  هو  ما  وعلى  الغير،  على  االإق��ب��ال  ه��ذا  لماذا  الت�سحية، 
الفنون، من الكالم الذي ينبغي اأن ين�سج، اأن يعثر على زّيه 
االأ�سا�س، على ما هو جّيد  الالئق، وعلى ما هو مم�سوق من 
محتمل في البدء ولكنه يرتدي اأ�سمااًل وال بّد من ق�سة، من 
مثلما  بع�س  على  بع�سه  يلتّف  واأن  ذهبّية  اإب��رة  وم��ن  مق�س 
�سّقه  ف��ي  وب��اه��ر  متوّح�س  تناغم  ف��ي  الغابة  ف��ي  يتبعثر  ه��و 
االأ�سيل، في نواحيه جمعاء وفي جمال ينبعث من الفو�سى 
وجودية، خفية  نكهة  النكهة  وحيث  المزدحمة  الكثافة  ومن 

ال�سمات وعجيبة االأ�سكال.
وكان اأننا في اأعمالنا تلك اأنقذنا من العدم ما اأنقذناه، بج�سد 
القلم وبالقّوة على ال�سقل واإحياء الرميم. وذلك ما فعلناه 
نقوله اأمام المالأ ونغفر لمن اأ�ساء اإلينا في هذا ال�سدد، وفي 
يدّق  اإذ  �سياأتي حديثه،  وذل��ك  واأب��ه��ى،  اأو�سع  لنا  اأخ��رى  جهة 

جر�س االحتفال.

ك���ان ال��ع��رب ال��ق��دام��ى ي�����س��ن��ع��ون اآل��ه��ت��ه��م من 
ياأكلونها.  والجوع  القحط  �سنوات  وفي  التمر، 
يعرفون  ال��ذي��ن  الوثنيون  ه���وؤالء  اأجملهم  م��ا 
اأجملها تلك االآلهة التي  اأهّم من االإل��ه. وما  اأن االإن�سان 

تموت ليحيا االإن�سان.
***

كالرغيف  �ساخنة  ور.  التنُّ من  تطلع  القرية  في  ال�سم�س 
��ق ب��ي��ن ي�����َدي ج���ّدت���ي ال��ع��ج��وز  ال�����ذي خ����رج ل��ل��ت��ّو. ت��ت��رقَّ

كالعجين، وفجاأة ت�سبح رغيفاً رقيقاً ومالحاً. 
***

اإذا اأردَت معرفة القيمة الحقيقية لفكرة وردت في ق�سيدة 
اح. ما، انثْرها. النثر ف�سَّ

***

قا�سية  مي�سيغين  ف��ي  الطبيعة  رع��د.  ال  مطر  ال  ري��ح  ال 
وه���ادئ���ة م��ع��اً. ك��ال��ث��ل��ج ال����ذي ي�����س��ل ال��رك��ب��ة ب��ال ���س��وت. 
وقتل  ال�����س��ي��ر  ب��ح��وادث  يت�سّبب  ب��ه��دوء  ال���ذي  كالجليد 
�سنعوا  ِب�َسْمِتهم  ال��ذي��ن  ك��ال��زن��وج  ت��ح��دي��داً،  اأو  ال��ن��ا���س. 

�سمعة اأميركا ال�سيئة.
***

واإذا غاب يقولون:  الحا�سرين.  اأبرز  اإذا ح�سر يقولون: 
اإلى اليوم ال نعرف ما هي اأهّميته  اأبرز الغائبين. ونحن 

اأو اإنجازه االأبرز.
***

هو �سخ�س عادي، �سكله عادي، كالمه عادي، ا�سمه عادي، 
عادية،  �سعره  ت�سريحة  ع��ادي��ة،  �سحكته  اأّرق���ه.  م��ا  وه��ذا 
من  اأق����ّل  ع����ادي.  �سخ�س  باخت�سار  ه��و  ع��ادي��ة.  م�سيته 

عادي. يحاول جذب انتباه النا�س بحركات عادية، يحاول 
عادياً،  مزاحاً  يمزح  عادية،  بنظرات  به  الفتيات  ترغيب 
ويغ�سب كالغ�سب العادي. وي�سعر اأن ا�سمه لي�س »ع�سام« 
بل »عادي«. هو �سخ�س عادي، وهذا جعله طريح الفرا�س. 
ع��ادي��اً، ثم  اأج��رى له فح�ساً  زار الطبيب في ي��وم ع��ادي، 

طماأنه: ال تقلق، اأنت م�ساب بمر�س عادي.
***

اأ�ستمع اإلى اأغنية فرن�سية حزينة ال اأفهم كلمة منها. اأتاأّثر 
بحزن حروفها اأكثر من تاأّثري بها لو كنت اأعرف المعاني. 
األ��ي�����س ه���ذا ه��و ال�����س��ع��ر؛ اأن ت��ت��اأّث��ر ب�����س��يء غ��ي��ر مفهوم؟

***

بلغُت الثانية والثالثين وما زلُت اأنتظر َمن ياأتي ويقول 
لي: االآن بداأْت حياُتك.
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الحقاً قالت رّبة البيت: »اعزفوا مو�سيقى!«، 
ف��ع��زف ال��ل��ف��ت��ن��ان��ت االأح���م���ر وال�����س��ب��ّي��ة ذات 
الوجنة المتوّردة مقطعاً من اأوبرا »ال�مهّرج« 
تاأثير  لذلك  وك��ان  اأي���ٍد.  ب��اأرب��ع  البيانو  على 
ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع، ح��ي��ث ���س��ب��ق ل��ه��م اأن 

�سمعوها ُتعَزف من االإيطاليين.
قال اأحدهم: »اإنهما ين�سجمان مع بع�س...«. 
خ�����س��و���س��اً اأغ��ن��ي��ة »ال��م��ه��ّرج ال��ف��ق��ي��ر« اأث���ارت 
حما�سة الجمهور. ف�سارك الرجال في الغناء، 
واح��د.  ل�سوت  مو�سوعًة  االأغنية  ك��ون  رغ��م 
»اأول���راي���ت...«  ق��ال:  االإنكليزي  ال�ساب  حتى 

وكانت هذه قّمة البهجة. 
ه����ذه االأغ���ن���ي���ة ل��ه��ا اإي����ق����اع ���س��ب��ي��ه ب���»ال��ح��ب 

المقتول«. 
اأم���ا ال��ح��ب ال��م��ّت��ق��د، ال���ذي ي����زداد ق����ّوة، فقد 
اأطّل من ال�سّباك ليتطّلع اإلى الليل المعتدل 
الجبال  ج��ه��ة  م��ن  المقبل  ال��ه��واء  ليتنّف�س 
العارية حاماًل معه نكهة االأع�ساب التي ذاب 

عليها الثلج.
الجميع  م�سى  بعدما  �ساعرية.  ليلة  ك��ان��ت 
قال رّب البيت: »اأنيتا كل �سيء ُيثير حفيظتك 
ُتنا�سبك.  ال  الكبيرة  الحفالت  كبير،  ب�سكل 

اإنك ت�سيعين في التفا�سيل. لماذا«؟
من  الحمراء  الدالية  زهور  ال�سّيدة  اأخرجت 
اأغ�����س��ان��ه��ا من  م��ن  ال��ك��وؤو���س وق��ط��ع��ت �سيئاً 
االأ�سفل كي ت�سبح اأكثر قدرة على امت�سا�س 
ح فيه  الماء وو�سعتها جميعاً في �سحن م�سطَّ

ماء، و�سعته عند النافذة. 
اأ�سبح الوقت  »تعاَلي!« قال رّب البيت: »لقد 

متاأّخراً واأنت متعبة«.
باللون  �سيء  كّل  �سيكون  القادمة  المّرة  »في 
اأزرَق،  حريرياً  �سيكون  اللمبة  غطاء  االأزرق. 
زه��ور عي�سالن زرق��اء، هل يوجد هناك �سّكر 
رّب��م��ا ع�سير  ال��م��ع��ّج��ن��ات؟  ع��ل��ى  اأ���س��ع��ه  اأزرق 

التوت البّري«، قالت رّبة البيت.
»اإنك مثل طفل«، قال رب البيت وقبَّلها.

�إمر�سون
»ال��دوائ��ر«  م��ن  ق��راءت��ي مقطعاً  بكيُت خ��الل 
الإمر�سون. بكيت، الأنه �سبقني، وبكيت ب�سبب 

تاأثري بما كتب. 
»ال توجد عالقة حب تزداد متانة من طريق 
عالقة  اأم��ام  ت�سمد  بحيث  الثقة،  اأو  الَق�َسم 
تتجّدد،  كل لحظة  الطبيعة  في  اأق��وى!  حب 
الأفعال جديدة ثم  ُي�ستخدم دوماً  وما م�سى 
المقّد�س. ال  ه��و  ي��اأت��ي  م��ا  االإه��م��ال.  ُي�سيبه 

�سيء، ال �سيء يمكن اأن يكون م�سدراً للثقة، 
من  االنتقال  مثل  م�سداقية  يحمل  �سيء  ال 
ال��م��ا���س��ي ال��ب��ائ�����س اإل����ى ال��م�����س��ت��ق��ب��ل ال��غ��ن��ي. 
الب�سر يبحثون دوماً عن ال�سمان! يا لبوؤ�س 
من  ي��ف��ق��دون  م��ا  ب��ق��در  اإن��ه��م  الم�سمونين! 
�سمان يك�سبون �سيئاً من االأمل الأن ي�سبحوا 

ب�سراً«.
بكيت  اأبكي.  جعلني  الإمر�سون  المقطع  هذا 

الأنه �سبقني وبكيت ب�سبب تاأّثري به. 
وجملة اأخرى وجدُت من ال�سروري تكرارها 
م������ّرة ب���ع���د اأخ��������رى، ج��م��ل��ة ت��ك�����س��ف ج��وه��ر 
ال�����س��اع��ر: »ف��ق��ط م��ا ف��ي داخ��ل��ن��ا نب�سره في 
الخارج. وحين ال نقابل اآلهة اأو اآلهات ف�سبب 
اآلهة  ف��ي قلوبنا  نعد ن�سّم  ل��م  اأن��ن��ا  ه��و  ذل��ك 
عميقاً  ت��ك��ون  حين  ال��ب��داي��ة!  منذ  اآل��ه��ات  اأو 
وممّيزاً ف�ستجد العمق والتمّيز لدى منّظفي 
ال���م���داخ���ن وال��ك��ّن��ا���س��ي��ن ول�����دى ال���ع���اه���رات 
وال��ق��واوي��د! االإن�����س��ان ال��خ��ال��د ح��ق��اً ه��و ذلك 

الذي يرى االأ�سياء خالدة«! 
 ث��ّم��ة م���ن ي�����س��ّم��م ب��و���س��ت��رات ُت���رغ���م ال��م��رء 
وت�سّدنا  ت�سحرنا  ال�سير  ع��ن  ال��ت��وّق��ف  على 
ال�سمبانيا  من  الأن��واع  ت��رّوج  بو�سترات  اإليها، 
اأو ال��ع��ط��ور! ل��م��اذا ال ُت��ع��لَّ��ق ج��م��ل اإم��ر���س��ون 
ت�سّد  فنية  بو�سترات  على  ال�سوارع  زواي��ا  في 
ال�سير  ع��ن  ال��ت��وق��ف  ع��ل��ى  ترغمنا  االأن���ظ���ار، 
من  اأه��م  كتبه  فما  اإليها؟  وت�سدنا  ت�سحرنا 

ال�سمبانيا والعطر. 

عطر
مكتب  دراج  ف���ي  ع���ث���رُت  ط���ف���اًل  ك��ن��ت  ح��ي��ن 
وال���دت���ي ال��م��ح��ب��وب��ة، ال��ج��م��ي��ل��ة وال���رائ���ع���ة، 
)المغنة(  الماهاغوني  خ�سب  من  الم�سنوع 
وال����زج����اج ال�����س��ق��ي��ل، ع��ل��ى زج���اج���ة ���س��غ��ي��رة 
فارغة، غير اأنها كانت تفوح عطراً ال اأعرفه. 
اأ�سّم هذا العطر،  ال��دراج كي  غالباً ما فتحت 
وللرّقة  للحب  رم��زاً  لي  يج�ّسد  اأ�سبح   حتى 
وال�������س���داق���ة وال��ح��ن��ي��ن وال����ح����زن. غ��ي��ر اأن 
فاجاأنا  الحقاً  باأّمي.  ارتبطت  هذه  م�ساعري 
م��ف��اج��ئ لمجموعة من  ه��ج��وم  م��ث��ل  ال��ق��در 

البرابرة واأ�سابنا بهزائم عديدة. 
ذات يوم تنّقلت بين محالت بيع العطور على 
اأمل اأن اأح�سل على العطر الذي وجدته في 
قد  كانت  التي  الحبيبة  وال��دت��ي  مكتب  دراج 
توّفيت. واأخيراً عثرُت عليه: بو دي اأي�سبين، 

بيناو، باري�س.
اأّم��ي  كانت  ي��وم  الما�سي،  ا�سترجعت  حينها 

اأ�سعر  الذي يجعلني  الوحيد  االأنثوي  الكيان 
بالبهجة واالألم والحنين والياأ�س وي�سامحني 
مّرة بعد اأخرى وي�ساركني معاناتي وربما كان 

ي�سّلي قبل النوم �سّراً من اأجل م�ستقبلي.
ن�����س��اء ����س���اب���ات ك���ث���ي���رات ب��ع��ث��ن اإل������يَّ الح��ق��اً 
ل���ي ب�سبب  ��ل و���س��ك��ره��ن  ال��م��ف�����سّ ب��ع��ط��ره��ن 
بعد  العطر  ا�ستخدام  ف��ي  اخترعتها  و�سفة 
الب�سرة  تدليك  خ��الل  م��ن  مبا�سرة  الحّمام 
ال���ع���اري���ة ب����ه، ل��ي��ب��دو ك��م��ا ل���و ك����ان ال��رائ��ح��ة 
العطور  هذه  كل  اأن  غير  للج�سد.  الطبيعية 
كانت مثل رائحة رائعة لزهور غريبة �ساّمة. 
�سوى  الميالنخولي  ال�سالم  لي  يجلب  ول��م 
وذل��ك  ب��اري�����س،  بيناو  اأي�سبين،  دي  ب��و  عطر 
اأن  ق��ادرة على  التي لم تعد  اأّم��ي  رغ��م غياب 

ت�سامحني على خطاياي.

مقهى �لأوبر� )في بر�تر(
ح���ق���اً، ه���ن���اك ع���الق���ة خ��ا���س��ة ب��ي��ن ك���ل ه��ذه 
الماندولين،  اأنين  ال�سّيدة،  ال�سّيد،  االأ�سياء: 
�سجرة البتوال، �سجرة الدلب، �سجرة البّلوط 
للحقل  الليلي  والعطر  المقّو�س  الم�سباح 

القريب من النهر.
يت�سّلل  اإن��ه  القا�سية.  الحياة  عن  بعيد  �سيء 
اإلينا مثل المياه المالحة: خليط رائع  يبعث 
البهجة والراحة في النف�س. فيجعلنا ن�سعر: 
كم �سيكون جمياًل اأن تكون بال هموم ومرتاح 
ال���ب���ال. ه���ك���ذا اأج���ل�������س ح�����راً م���ن ال��م��خ��اوف 
اأ���س��ت��ري وردة،  ث��م  اأح����داً.  اأح�سد  واأن�����س��ت. ال 
رائعة  �سيجارة  اأوق��د  ماريا.  لالآن�سة  اأهديها 
الم�سنوع  الماندولين  اأروع �سكل  لنف�سي. ما 
اإ�سعاع  اأحلى  ما  مجّوفة!  ثرى  ُكمَّ �سكل  على 
اأوراق البتوال! هناك تنا�ُسب بين اأوراق الغار 
بالقهوة.  المعّطر  والخمر  واالأر�ستقراطيين 
وج��وه  رائ��ع��ة  ك��م  ه���ذه!  ا�ستثنائية  ح��ال��ة  اأّي 
اإيطاليا! اإنها تبعث على البكاء. هوؤالء الب�سر 
االأم��ام  اإل��ى  ينحنون  وحين  ب��وق��ار  يجل�سون 
ما  �سوت  اإل��ى  ين�ستون  كانوا  لو  كما  يبدون 
في اتجاه معّين. دائماً هم في مكان ما خارج 
اأغانيهم،  عند  يكونون  يغّنون  حين  ذواتهم. 
وحين ي�سمتون ي�سبحون عند البحر. اأوه ما 
اأنف�سنا  وّدعنا  قد  وها  اإليه.  ي�سّدنا  ما  اأجمل 

و�سبحنا بعيداً عنها. وداعاً...
في الحياة الي�سيرة نحن مثل االأر�ستقراطيين 
ع�ّساق  ومثل  اأرا�سيهم  م��ن  يعي�سون  ال��ذي��ن 
البع�س مثل حكماء ال يمكن  فقدوا بع�سهم 

اأن تفاجئهم االأحداث اأو تع�سف بهم.

نح�سد  ال  ون��ن�����س��ت.  ب��اله��م��وم  نجل�س  ه��ك��ذا 
وردة  ون�ستري  رائ��ع��ة  �سيجارة  ن��وق��د  اأح����داً. 

نهديها لالآن�سة ماريا. 
�سجرة  را�سخة  وكما  البتوال،  اأوراق  ت�سّع  كما 
ال��ب��ل��وط، وك��م��ا ���س��ج��رة ال��دل��ب ت��ه��ّز اأوراق��ه��ا 
هموم  بال  نجل�س  هكذا  باالأ�سابع!  ال�سبيهة 

ننظر ونن�ست. 
ووردة  لماريا.  ونهديها  ن�ستري  اأخ��رى  وردة 
اأخرى ن�ستري. ون�ستري حزمة من الزهور. 

المال ال يهّم.
ه  م��ث��ل االأر���س��ت��ق��راط��ي��ي��ن ن��ع��ي�����س م��م��ا ت����درُّ
ال  نحن  ال�ساّقة.  الحياة  عن  بعيداً  اأرا�سينا. 
اإننا  المالحة.  المياه  مثل  البّر  اإل��ى  نت�سّرب 

ننده�س لما نفعل. االآن�سة ماريا.

�ل�سفر )في »فيتا �إب�سا« برلين 1918(
اأي  ت��وّل��د  ال��ك��ث��ي��ر وال  ت��ك��ّل��ف  ه��ن��اك متعة ال 
اآذار  منت�سف  م��ن��ذ  ت��دّق��ق  اأن  وه���ي  ���س��دم��ة، 
في جدول مواعيد القطارات، وتختار قطاراً 
م��ع��ّي��ن��اً ت��رح��ل ف��ي��ه. م��ث��اًل ق��ط��ار ال�����س��اع��ة 8 
وحليقاً  ج��اه��زاً  تكون  الوقت  ه��ذا  ففي  و45، 
)فمتعتك �ستكون ناق�سة، اإذا لم تكن حليقاً، 
اأن  الممكن  م��ن  ف���اإن  ذل��ك  م��ن  العك�س  على 
 8 ال�ساعة  ف��ي  اإذاً  اال�ستحمام(  ع��ن  ت�ستغني 
و45 �سباحاً ت�سافر في قطار الجنوب ال�سريع 
نحو بايرباخ، ومن هناك بالحنتور )الحوذي 
االإبن(  روبرت  ميخائيل  هو  عندي  ل  المف�سّ
ت�سل  حين  ال�ساحرة.  تالهوف  منطقة  اإل��ى 
البداية، علماً  في  �سيئاً  تفعل  اإلى هناك فال 
باأنك في الحقيقة تجل�س في غرفتك بفييّنا 
اأن  يكفيك  ال��ق��ط��ارات.  ج��دول مواعيد  اأم���ام 
واإ�سطبل  الغابة  اأم��ام��ك  م�سترخياً،  تجل�س 
الغ�سيل،  �سحن  االأ���س��م��اك،  وح��و���س  ال��ب��ق��ر 
حيث  عطراً،  ت�سّخ  التي   الخ�سبية  والبناية 
قبل  كالدرمان  اآن��ا  مع  الخ�سب  تلتقط  كنت 
ثالثين عاماً. اأنظر اإلى التالل القريبة من 
�سراء  اأب��ي يريد  ك��ان  ب��اي��رب��اخ«، حيث  »حفرة 
كي  قديمة  ك��رز  اأ���س��ج��ار  عليها  اأر����س  قطعة 
اأح�سان الطبيعة االأم، بينما كانت  اإلى  ُيفلت 
اأّمي تقول: »لن نفعل ذلك قبل زواج البنَتين 
ي���ا ع����زي����زي...« ه���ك���ذا ت��ج��ل�����س اأم�����ام ج���دول 
القطارات، لتختار قطاراً يحملك في ال�ساعة 
عن متاعب  بعيداً  لذيذاً  تحلم حلماً  و45،   8
نف�سك على  وّفرت على  اليومية وقد  الحياة 
اإلى  مكان  من  ل  تحوُّ فكل  كرونة.   20 االأق��ل 

اآخر �سيزيد من تكاليف اإقامتك.

بيتر 
األتينبيرغ، 
بري�سة: عبد 
اهلل اأحمد.

اأهمية  اإل��ى  انتبه  م��ن  اأول  األتينبيرغ  بيتر  ُيعتبر 
وخّط  حديث  كاأ�سلوب  البودليرية  النثر  ق�سيدة 
كتابّي ذي اإمكانات هائلة، رائياً فيها اإمكان اإيقاظ 
النثر من غفوته االأدبية، الحت�سان مباهج الحياة الحديثة. 
فاأ�سدر العام 1896 »االأ�سياء كما اأراها«، الذي اعتبره النّقاد، 

في ما بعد، اأول ديوان ق�سيدة نثر باللغة االألمانية.
در����س في  ال��ت��ي  ف��ي فيينا،   1859 ال��ع��ام  األ��ت��ي��ن��ب��رغ  بيتر  ول��د 
درا�سة  اإل��ى  تحّول  ثم  اأبيه،  لرغبة  تلبية  القانون،  جامعتها 
الكتب في  بيع  ليتعّلم مهنة  الطب  الطب، و�سرعان ما ترك 
مدينة �ستوتغارت. وهذه التقّلبات لي�ست �سوى نتيجة انعدام 
جهازه  ب�سبب  وذل��ك  العمل،  وروتينية  الت�سالح  على  قدرته 
الع�سبي كما حّدد الطبيب. لذلك قّرر ترك العائلة وا�ستئجار 
غرفة في فندق، وبقي طوال حياته يتنّقل بين غرف فنادق 

فيينا من دون �سّقة خا�سة به. 
يرتدي  ف���راح  با�ستقالليته،  اأ���س��ع��ره  عائلته،  ع��ن  انف�ساله 
�سنداًل،  وينتعل  الن�ساء،  مالب�س  من  قريبة  غريبة  مالب�س 
في  جعلته  اأنثوية  حركات  ُمظهراً  �سغيرات،  �سابات  ويعا�سر 
»بوهيميَّ  يفهمونه  ال��ذي��ن  نظر  وف��ي  »خنثى«  اأع��دائ��ه  نظر 
ال��ب��وه��ي��م��ي��ي��ن«. وك��ون��ه ع��اط��اًل ع��ن ال��ع��م��ل ب���اإرادت���ه، اأ�سبح 
الم�سهورة  للمقهى  الدائمين  ال����رّواد  م��ن  واح���داً  األتينبرغ 
»غرين �ستايدل« )وعندما اأُغلقت تحّول اإلى »كافي �سنترال«( 
التي كان يوؤّمها كبار كّتاب النم�سا الطالعين اآنذاك كالم�سرحي 
�سنيتزلر...  اآرث���ر  ك��راو���س،  ك���ارل  هوفمن�ستال،  ف��ون  هيغو 
اإلى معرفة محتوى االأوراق  وذات يوم، دفعهم حب الف�سول 
والبطاقات البريدية التي كان األتنيبرغ المنزوي اإلى طاولته، 
اأنه يكتب،  ي�سّودها واح��دًة تلو االأخ��رى، فلم يكن في علمهم 
واإذا بالده�سة ُت�سيبهم من النثر الحّي الذي كانت تنب�س به 
هذه االأوراق، حيث وجدوا �سرداً لم يعهدوا اأ�سلوبه من قبل، 
يتدّفق بلغة األمانية تكاد تكون اأ�سبه بمقهى تنب�س بالحركة 
كراو�س  ك��ارل  فاأخذ  كاّفة.  المجتمع  طبقات  من  وال�سجيج 
حزمة من هذه االأوراق واأر�سلها اإلى �سديقه النا�سر �سموئيل 

في�سر في برلين ليّطلع عليها.
اال�سم الحقيقي لبيتر األتينبرغ هو ريت�سارد اأنغلندر، و»بيتر« 
هو  و»األتينبرغ«  �سنة   13 عمرها  كان  التي  خطيبته  ا�سم  هو 
الخطبة  اأن  وبما  الفتاة،  هذه  فيها  تعي�س  التي  القرية  ا�سم 
لن  اأن��ه  ق��ّرر  فقد  قريتها،  اإل��ى  ع��ائ��دًة  بيتر  وتركته  ُف�سخت 
يتزّوج اأبداً، ووفاًء لحّبه لها، غّير ا�سَمه من ريت�سارد اأنغلندر 
العام  به حتى مماته  اأ�سبح معروفاً  الذي  األتينبرغ  اإلى بيتر 
1919 بعد معاناة من اأمرا�س عديدة وعزلة رهيبة. ورغم اأنه 

اأ�سبح اأ�سهر كاتب في فيينا اأواخر القرن التا�سع ع�سر، اإال اأنه 
ظّل، دائماً، في حاجة اإلى معونة اأ�سدقائه الكّتاب، خ�سو�ساً 

في ال�سنوات االأخيرة من حياته.
القرن  نهاية  بودلير  بعد  نثر  ق�سائد  كتبوا  ال��ذي��ن  معظم 
لهم  وي��ح��دث  �سيء  ك��ل  قبل  �سعراء  اإم��ا  ك��ان��وا  ع�سر،  التا�سع 
بين وقت واآخر اأن يدلوا بدلوهم النثري ق�سائَد نثر رمزية، 
روائيين  كانوا  واإما  جورج،  �ستيفان  النم�ساوي  اأو  كماالرميه 
معروفين باأعمال طويلة، كاإيفان تورجينييف واأو�سكار وايلد، 
مكّثف  �سرد  بكتابة  باري�س«  »ك��اآب��ة  بودلير  دي��وان  لهم  اأوح��ى 
الق�سيرة.  بالق�سة  وال  الق�سيرة،  ب��ال��رواي��ة  ه��و  ال  وُمقفل 
النثر  ق�سيدة  كانت  الذي  الوحيد  الكاتب  هو  األتينبرغ  بيتر 
انطالقته االأدبية االأولى واالأخيرة. فهو لم يمار�س اأبداً كتابة 
النثرية هي  بودلير  لق�سائد  قراءته  بل  الرواية.  وال  ال�سعر 
في  وج��د  فقد  كاتباً.  يكون  اأن  في  الرغبة  لديه  وّل��دت  التي 
لي�س  االأ�سمى  الو�سيلة  النثر  لق�سيدة  البودليري  النموذج 
المتحّرك  على  القب�س  وراء  �سعى  م��ا  ق��در  م�ساعر  لر�سم 
ُم�سمرة،  مقت�سبة،  بلغة  ال��ع��اب��رة،  االأحا�سي�س  ف��ي  والمثير 
االأول  كتابه  من  االأول���ى  الطبعة  في  وا�سح  وه��ذا  وموحية. 
»االأ�سياء كما اأراها«. فالكتاب هذا لم يت�سّمن بياناً اأو مقّدمة، 
رواية  بالفرن�سية، مقتب�سة من  واإنما ت�سّدرته فقرة طويلة، 
هوي�سمن »بالمقلوب« )1884(؛ الفقرة التي ي�سرح فيها بطل 
في  اح��ت��وت،  ال��ت��ي  النثر  بق�سيدة  ال�سديد  اإع��ج��اب��ه  ال��رواي��ة 
منها  حاذفة  الرواية  جوهر  ال�سغير،  حجمها  »�سمن  نظره، 
االأدب  ل��ّب  اإنها  الو�سفي...  والح�سو  التحليلية  التطويالت 
ورائحته؛ الزيت الجوهري للفّن؛ اإنها الفّن الثرثار ُمختَزاًل 

اإلى �سمت، وبحُر النثر اإلى قطرة من ال�سعر«. 
تكون  ت��ك��اد  األ��ت��ي��ن��ب��رغ،  ل��دى  النثر  ق�سيدة  اإن  الحقيقة  ف��ي 
يا  »ك��ان  الزم��ة  من  ت��ح��ّررت  معا�سرة  خرافية  بحكاية  اأ�سبه 
لي�س  فروت�سمان؛  االإنكليزي  مترجمه  الح��ظ  كما  ك��ان«  م��ا 
اأب��ط��ال��ه��ا ف��ر���س��ان��اً واأ���س��ب��اح��اً، وح��ي��وان��اٍت خ��راف��ي��ًة، وال ت��دور 
العاهرة،  النادل،  واإنما  ال�سحرية،  الجّن  عوالم  في  اأحداثها 
ال�سّحاذ، الم�ستطرق العابر، كما هم بال رتو�س اأو تهويل، عند 
منعطف اأو في علبة ليل. كما اأن المقهى بكل دخان زبائنه له 
ح�سور كبير في ق�سائده. ففي نظر األتينبرغ، اإذا كنت مفل�ساً 
- اذهب اإلى المقهى، اإذا كنت قلقاً - اذهب اإلى المقهى، واإذا 
كنت مديوناً وُمالَحقاً - اإلى المقهى، اإذا �سعرت باأنك تريد اأن 
قاً - اإلى المقهى، اإذا  تنتحر - اإلى المقهى، اإذا كان حذاوؤك ممزَّ
لم تجد �سديقة تالئمك - اإلى المقهى... واإذا اأّلفت ق�سيدة 
اذهب   - عليه  بقراءتها  لك  �سديق  اإزع���اج  تريد  وال  جديدة 

اإلى المقهى... اإلخ. وكارل كراو�س كان �سائباً في ت�سخي�سه 
اللتينبرغ عندما قال عنه: »مثالي متفّرد يكت�سف بهاء العالم 

كاأعقاب ال�سجائر في مناف�س المقاهي«.
اأمام  يمرق  لحدث  �سم�سية  �سورة  النثرية  األتينبرغ  ق�سيدة 
ال��ن��اث��ر يعاين ه��ذا ال��ح��دث -  اأن  ال��ع��ي��ن، وال��روع��ة فيها ه��و 
ن��ث��ره وي��ت��رك��ه كما  ب��ع��د���س��ة  ره  ف��ُي�����س��وِّ ي��ت��ج��ّل��ى  ك��م��ا  الم�سهد 
التقطه، من دون اأن ُيثقل عليه بغاية اأو حكمة ما. وقد كتب 
من  ُي�فَهم  اأن  يجب  باأنه  قّرائه  من  لعدد  مو�سحاً  األتينبرغ 
واإنما  يراها هو،  كما  لي�س  المروية هذه  االأ�سياء  اأن  العنوان 
اإن ما يدّونه مّرة ال  واأ�ساف  اأمامه.  كما تتبّين، تتراءى هي 
اليومية.  الحياة  نثر  من  اقتطعه  كما  يتركه  ثانية.  يم�ّسه 
هنا خم�س ق�سائد نثر لبيتر األتينبرغ ترجمها عن االألمانية 

�سالح كاظم.

�أم�سية �ساعرية
ك��اأ���س ح��م��راء ف��ي داخلها زه��ور  ك��ّل �سحن كانت هناك  ق��رب 
��ع م��ف��ر���س م��زّي��ن  دال��ي��ة ح��م��راء م��ت��اأّل��ق��ة. ع��ل��ى ال��م��ائ��دة ُو���سِ
الحمرة  ���س��دي��َدي  زجاجيَّين  اإن��اَئ��ي��ن  ف��ي  االأح��م��ر.  بالحرير 
ُو�سعت  التي  ال�سغيرة  المعّجنات  اأم��ا  اأحمر،  برتقال  ا�ستقرَّ 
التوت  من  �سّفافة  بطبقة  مغّلفة  فكانت  ية  ف�سّ �سحون  في 

ال�سوكي االأحمر. 
الجال�سة  الفتاة  اأم��ا  حمراء،  كانت  اللفتنانت  معطف  ياقات 
قربه فقد احمّرت وجنتاها. وكان وجه العرو�س يحمّر، كلما 
المغطاة  ال��ح��م��راء  اللمبة  اأ���س��ّع��ت  حين  ف��ي  العري�س،  قّبلها 
كانت  ال�سابة  البيت  رّب��ة  اأح��م��َر. فقط  ن��اري��اً  ���س��وءاً  بالحرير 
تقديراً  ب��االأح��م��ر«  »ال�سمفونية  ه��ذه  ��ف��ت  األَّ بعدما  �ساحبة، 

للعرو�َسين وبدت مثل اأي �ساعر م�سطربة و�ساحبة. 
خ�سراء  كوؤو�س  في  مايو  �سهر  م�سروبات  ج��اءت  الع�ساء  بعد 
جميلة، فجمعت رّبة البيت ال�سابة الجميع حولها لتقراأ عليهم 

ب�سوت عذب ورقيق ق�سيدة جميلة كتبتها للعرو�َسين. 
طلب منها )الجمهور( اأن تقراأ الق�سيدة من جديد، فاأعادت 

قراءتها بال�سوت الرقيق الرائع نف�سه. 
»االأ���س��وات  ك��ان هناك م��ن يعزف معزوفة  ل��و  ذل��ك كما  ك��ان 
بهيجة،  اأغنية  مثل  بدا  الت�سيلو  �سوت  لبيتهوفن.  ال�سبعة« 
يرق�سن  �سغيرات  �سبّيات  مثل  ترق�س  اأوت��اره  كانت  لو  كما 
وحّلق  جناَحين  الت�سيلو  ن�سر  وفجاأة  االأخ�سر.  الع�سب  فوق 

باّتجاه النجوم. 
وهكذا فعلت الق�سيدة. فراحت ترق�س ون�سرت جناَحين، ثم 

حّلقت نحو ال�سماء. 

تقديم: عبدالقادر الجنابي
ترجمة: �شالح كاظم
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... ثم اذهب اإلى اأخي
ال�ساعر محمود دروي�س

ينقر الطائر قلبي
يرتديني

�سجٌر ين�سقُّ عن اأحزان
اأهلي
�سجٌر

ين�سقُّ عن اأحزابهم
عّني

عن الظلمِة
في هذا المكاْن.

�سجٌر
�سّلى على »العا�سي« طوياًل

وا�ستكى من وجع الخ�سرِة
يا اآياُت...

ي�ستطيع  م��م��ا  اأك���ث���ر  ت��ّت�����س��ح��ي  ال 
الغيب

يا ناياُت...
ال ت�ستر�سلي اأكثر مما اأ�ستطيْع.

�سجٌر
اأعلى من الحلم قليال
�سجر اأدنى من المعنى
ب�سيف واحد اإال قتيال
�سجٌر من اأول الياأ�ِس

بلى...
من اأول الياأ�س اإلى اأق�سى الرهاْن.

***
ينقر الطائر قيدي

ترتديني
امراأٌة من خارج الو�سِف

�سماٌء تمطر االآن وراء ال�سور
اأحواٌل من اللبالب
ورٌد �سائك المعنى

جنازاٌت واأعرا�ٌس بزيٍّ واحٍد
اأرهاُط ذوؤباٍن

وخيٍل
وظباْء .

يالخم�سين �سهيداً في اإهابي

كيف لي اأن اأوقظ الموتى
من النوم النهائي البعيْد؟!
كيف لي اأن اأقطف الحكمَة

مما ال يجيْء؟!
لم اأ�سل بعد اإلى نف�سي تماماً

لم اأقلني مثلما ال بّد لي
اأن اأكتب ال�سبح بحبر الليل...

اأحالمي اأمامي
واأرى ما ال ترى عيناي

في هذا الم�سيْق.
بيد اأني...

لم اأ�سل بعد اإلى نف�سي
وما زلت حزيناً

رّبما من اأجل اأعدائي
واأني واحٌد منهم

وال طائَر ال ُي�سبهني في االأ�سِر
ال حكمَة ال َت�سَرُق بي في اآخر الكاأ�ِس

على  ل��ي��اًل  ت�سفحني  ال  ن��ج��م��َة  وال 
دمعتها

ال ظلَّ ال يهطل ما يناأى عن االأ�سباب
مما ال لديه وال لدّي

فلماذا تنحني روحي على اأنقا�سها
هذا الم�ساْء؟!

ني يا ربُّ �ُسدَّ
�سدَّ القو�س بي ما ت�ستطيْع

واجعِل المطلَق مطلْق
اإنني اأبعد من ظّنك بي

اأبعُد اأبعْد...
والذي قالته لي اأّمي

ي�سيْء.
***

ينقر الطائر قامو�سي
وقيثاري
وكاأ�سي.

ترتديني لغٌة خر�ساُء
ال تهدل غير ال�سمت والن�سيان

يا اأمَّ ابنتي
ماذا يقول ال�سمت والن�سيان؟

هل يبدو �سوؤالي جارحاً؟

ي على �سبعين باباً دقِّ
خلفها ما خلفها

�سبعين باباً ال �سهيق وال زفير
وال بروق وال ظالْل.

ي ال�سوؤال بجرن �ساحبِه دقِّ
ال�سوؤاْل.

ي على... دقِّ
ال تر�َس لي
ال �سيَف لي

ال باأ�س...
ي مثلما ناقو�س ذاكرتي دقِّ

لكي اأفهم اأني
ترتديني لغة طائ�سة عمياُء

ردِّيني اإلى نف�سي
وعنها

وعليها.
ينتهي الليل

اإلى ليٍل
اإلى ليٍل

فال تاأن�سني نف�سي
وال اأف�سي اإلّي.

وعليَّ االآن اأن اأبداأ
من اأ�سئلة في منتهى الجمِر...

األي�س الناأي والناُي
جناَحين ل�ط�ي�ر واحٍد

يجترح الزرقَة
اأو تجرحُه...؟

اأعني األي�س ال�سدُّ وال�سدُّ
طريَقين اإلى المعنى؟

األي�س اهلل اأندى
كّلما اأ�سبح اأدنى؟!

وعليَّ االآن اأن اأبداأَ
من اأغنية في منتهى ال�سوِع

ولكني...
�سالماً يا ابنتي

وقتي رماٌد في التوابيِت
رماٌل

ت�سرب ال�سهَد فيظميها
وُيدميها ال�سراْب.

ويماماً يا ابنتي
هذي �سوؤوني

فا�سطفي ما �سئت منها
ي نف�سه واتركي �سمتي يهجِّ

هذا الغياْب.
لُت كثيراً؟ هل توغَّ
ال تخافي يا ابنتي

قلبي دليلي
وقطوفي فوق ما ُيرجى على

كفر الزماْن.
يني لم يزل نب�سي يعزِّ

... ويكفيني اإذا ما الحبُّ
يكفي ويزيْد.

غير اأني
اأ�ستهي اأن اأ�سرب االآَن

واأن اأهذي قلياًل
رّبما اأن�سى قيودي ويدّي.

هادليني كّلما الليل
ولو ب�سَع حمامات ونامي في

عيوني.
بين  ل��ي��ل��ك��اً  اأو  ���س��و���س��ن��اً  ل���ي  ��ئ��ي  خ��بِّ

ثيابي
ى لي ثياْب. ذاك اإن كان تبقَّ

خبئي لي موعداً ال ي�سبه اهلَل
فاإني...

اأعرف ال�سو�سَن
من اأخٍت توا�سيِك وتبكي.

اأعرف الليلك من رع�سته في
�سوت اأّمي.

اأعرف اهلل معي يوماً
وع�سرين علّي.

***
ينقر الطائر �سوتاً
جته االأغنياْت. �سرَّ
ينقر الطائر �سمتاً

اأخ�سر الحزِن
رهيَف الظلِّ

ً بما �ساء من الغيِب مخ�سالَّ
وم�سفوحاً اإلى اأق�سى المواعيِد

اإلى اأق�سى الجهاْت.

وحدنا االآَن
يُد اأنا والطائر الغرِّ

يا ربَّاه!!
يا َرْيَباه!!

يا كل حقول القمح
يا كل الينابيع التي في البال

يا اأفياُء
يا اأعتاُب
يا راياُت

يا اأغالْل.
بعُد لم اأُكِمل اأنا�سيدي

وما �سالحت موتي
فلماذا افتر�س الطائُر

في الحلِم
جناَحيِه
وماْت؟!

***
�سرخٌة

من غام�س الرمِل
ومن ياأ�س الرماْد

�سفحْت اآنية الليل
ورنَّت في الدهاليز كاأ�سداء االأذاْن:

ياااااااا �سماواُت
لِه خذي الطائر من اأوَّ

ي�ساً اً وقدِّ حرَّ
وما بين جناَحيه وفي منقارِه

ك��لُّ ال��و���س��اي��ا وال��ر���س��االت ال��ت��ي لم 
ي�ستطعها

االأنبياْء
يا �سماوات ُخذيِهِ

وا�سفحي زرقتك االأنثى لُه
البدَّ اأن ياأتي

واأن ياأتي
لكي يم�سي الطغاْة.

)�سجن �سيدنايا 1999(

الطائر، 
بري�سة: عبد 
اهلل اأحمد.

ع��م��د ال��م�����س��ري��ون ال��ق��دم��اء، م��ن��ذ ال��ف��راع��ن��ة، على 
وحوادثهم،  واآلهتهم  وملوكهم  اأيامهم  اإل��ى  النظر 
فاأن�ساأوا  وتدوينها،  �سيانتها  ���س��رورة  في  وف��ّك��روا 
التماثيل  واأن�������س���اأوا  ال�����س��رف،  ال��م�����س��ّورة وق���وائ���م  ال��ح��ول��ي��ات 
اأب��ن��اوؤه��م واأح��ف��اده��م م��ن الم�سريين  واالأه���رام���ات، ووا���س��ل 
يظّنونها حقبة  زمنية  كل حقبة  ذاته عقب  الفعل  المحدثين 
و�سّجلوا  الما�سي،  القرن  منت�سف  قبل  فعلوا  هكذا  فا�سلة، 
االأ���س��م��اء ال��ت��ي اع��ت��ب��روه��ا اأ���س��م��اء اأع��الم��ه��م، م��ح��م��ود �سامي 
الخديوي  �سبري،  با�سا  اإ�سماعيل  ع��راب��ي،  اأح��م��د  ال��ب��ارودي، 
اإبراهيم،  حافظ  �سوقي،  اأح��م��د  النديم،  اهلل  عبد  اإ�سماعيل، 
خ��ل��ي��ل م����ط����ران، ول����ي ال���دي���ن ي���ك���ن، ���س��ع��د زغ����ل����ول، ح�سين 
المر�سفي، اإلخ اإلخ، وهكذا فعلوا بعد منت�سف القرن الما�سي، 
و�سّجلوا اأ�سماء االأعالم، العّقاد، المازني، عبد الرحمن �سكري، 
منيرة المهدية، طه ح�سين، فاطمة اليو�سف، االأميرة فاطمة 
زيادة،  مي  الرافعي،  �سادق  م�سطفى  مبارك،  زكي  اإ�سماعيل، 
اأح��م��د زكي  ن��اج��ي، محمد ك��ري��م، على محمود ط��ه،  اإب��راه��ي��م 
محمد  كلثوم،  اأم  الهم�سري،  المعطي  عبد  محمد  �سادي،  اأبو 
التت�س،  مختار  حجازي،  ح�سين  وهبي،  يو�سف  الوهاب،  عبد 
م��ح��م��د ح�سين ه��ي��ك��ل، زك���ي ن��ج��ي��ب م��ح��م��ود، ع��ب��د ال��رح��م��ن 
تحية  وانلي،  �سيف  اإدري�س،  يو�سف  محفوظ،  نجيب  �سدقي، 
كامل  ي��ون��ان،  رم�سي�س  حنين،  ج��ورج  مختار،  محمود  حليم، 
�سالح  �سيف،  اأب��و  �سالح  م��راد،  ليلى  كامل،  ف��وؤاد  التلم�ساني، 
عبد  الدين،  بهاء  اأحمد  ح��داد،  ف��وؤاد  التون�سي،  بيرم  جاهين، 
الرحمن ال�سرقاوي، �سالح عبد ال�سبور، �سالح �سليم، �سالمة 
مو�سى، لوي�س عو�س، محمد حلمي مراد، فتحى ر�سوان، اإلخ 
اإلخ، ولما انق�سى الزمن ومّرت االأيام، ا�ستهل اآخر الم�سريين 
كاأنهم  ي�����س��ع��رون  وه���م  ال��ث��ان��ي��ة  االأل����ف  ب��ع��د  ال��ع��ا���س��رة  �سنتهم 
خارجون من منازل االأموات، كانوا ينزلقون على �سطح مائل 
والذباب  واالأوبئة  االأمرا�س  تطاردهم  ال�ساخن،  ال�سفيح  من 
والعبارات  القطارات  وح��وادث  والعولمة  وال��ح��روب  وال��ج��راد 
ولكنهم  الترابية،  والحّمى  الجوائز،  الجامح، وحّمى  والف�ساد 
على الرغم من كل ذلك، ظّلوا ي�سّرون على ا�ستمرار التقليد، 
�سرف  قوائم  وفي  في مدّوناتهم وحولياتهم  ي�سّجلون  فكانوا 
اأي��ام��ه��م، اأ���س��م��اء اأع���الم ذل��ك ال��زم��ان، �سعبان ع��ب��د ال��رح��ي��م، 
�سفوت ال�سريف، فاروق ح�سني الوزير، جابر ع�سفور، �سالح 
ف�����س��ل، ���س��الح ع��ي�����س��ى، ي��و���س��ف ال���ب���دري، ���س��اوي��ر���س، ���س��الح 
خيري  ال�سميع،  عبد  عمرو  اأمين،  تامر  ال�ساذلي،  منى  دياب، 
ه�سام  من�سور،  مرت�سى  �سوبير،  اأحمد  زاهر،  �سمير  رم�سان، 
وفاء عامر،  تميم،  �سوزان  ال�سكري،  طلعت م�سطفى، مح�سن 

�سليمان، �سابر  اإب��راه��ي��م  ع��ب��ي��د،  ع��اط��ف  ال�����رازق،  ع��ب��د  غ���ادة 
عرب، اأيمن نور، جميلة اإ�سماعيل، ال�سيخ عمرو خالد، ال�سيخ 
اللمبي  الزعيم،  اإمام  الفنان، عادل  اإمام  خالد الجندي، عادل 
جويدة،  ف��اروق  �سرايا،  اأ�سامة  ال��ج��الد،  مجدي  �سعد،  محمد 
ال�سعيد، ح�سين عبد  الخمي�سي، رفعت  االأ�سواني، خالد  عالء 
اأبو �سادي، �سمير رجب،  الرازق، عبد الرحمن االأبنودي، على 
طنطاوي،  �سّيد  محمد  النجار،  زغ��ل��ول  الكريم،  عبد  لوت�س 
اأف��ك��ار ال��خ��رادل��ي، م��ك��رم محمد اأح��م��د، اإب��راه��ي��م ن��اف��ع، �سيد 
يا�سين، وحيد عبد المجيد، �سالح منت�سر، اإ�سماعيل منت�سر، 
�سهرت العالم، م�سطفى بكري، محمود بكري، جالل دويدار، 
ج��ودة،  �سليمان  اأب��اظ��ة،  محمود  جمعة،  نعمان  ال��ق��ط،  ممتاز 
الليثي،  ع��م��رو  الليثي،  م��م��دوح  م�سطفى،  ن���وال  رج���ب،  منى 
تمام،  اأميمة  �سمري،  هناء  زك��ي،  طه  جا�سمين  ح�سن،  �سوزان 
اأ�سامة الباز، جهاد عوده ، اأ�سامة الغزالي حرب، يو�سف والي، 
�سرور،  هاني  دروي�س،  كمال  يون�س،  اأيمن  الغني،  عبد  مجدي 
ممدوح اإ�سماعيل، هدى عبد المنعم، اأ�سرف ال�سعد، زكي بدر، 
�سيد القمني، اأحمد ح�سام ميدو، عمرو زكي، ع�سام الح�سري، 
يو�سف بطر�س غالي، اأحمد عز، اأحمد عز ، اأحمد عز، محمد 
اأبو العينين، م�سطفى ال�سالب، فتحي �سرور، خالد اأبو النجا، 
م�سطفى الفقي، حازم الببالوي، اإبراهيم عي�سى، اأ�سرف زكي، 
هدى و�سفي، فريدة الزمر، ليلى علوي، اإلهام �ساهين، فاروق 
عي�سى،  �سالح  ف�سل،  �سالح  ع�سفور،  جابر  ال��وزي��ر،  ح�سني 
دينا رامز، �سافكي المنيري، محمود معروف، ال�سبكي، مدحت 
المنعم،  عبد  تامر  المنعم،  عبد  محمد  ح�سني،  تامر  �سلبي، 
اأحمد زكي  اأبو الغيط،  اأحمد  اإينا�س الدغيدي، هالة �سرحان، 
بدر، وائل عبا�س، جمال �سالمة، ي�سرا، عبد اللطيف المناوي، 
عبد  محمد  ه��الل،  الدين  علي  ال�ساذلي،  كمال  ف��وزي،  مفيد 
جمال  االأح��د  عبد  عمارة،  محمد  ح�سن،  الحميد  عبد  ال��اله، 
الدين، لوي�س جري�س، عمرو اأديب، عماد الدين اأديب، لمي�س 
الحديدي، اإنجي علي، يو�سف زيدان، ب�سمة الح�سيني، ميرفت 
النجا، محمد  اأبو  فايزة  رجب،  �سمير  عثمان،  اآم��ال  التالوي، 
ال�سيخ �سالح  ال��ه��واري،  �سحر  ال��ه��واري،  ح��ازم  ال��دي��ب،  فريد 
كامل، �سفاء اأبو ال�سعود، م�سيرة خطاب، منت�سر الزّيات، اأن�س 
ال�سيخ �سيد حمدي،  الكومي،  المذيعة عزة م�سطفى،  الفقي، 
البنا،  جمال  �سبري،  عبير  حميدة،  هالل  رجب  بركة،  اإقبال 
اأ�سامة  �سبري،  �سمير  محرم،  م�سطفى  الغول،  الرحيم  عبد 
الدين،  �سراج  اإ�سماعيل  عاكف،  مهدي  حوا�س،  زاه��ي  ال�سيخ، 
ريكو،  رمزي،  كمال  ال�ساروني،  يعقوب  ال�سادات،  روبي، طلعت 
الهواري،  اأن��ور  المعدول،  فاطمة  بعرور،  عماد  ال�سغير،  �سعد 

يو�سف معاطي، �سريف ال�سوبا�سي، فريدة ال�سوبا�سي، اإ�سماعيل 
�سهريار  اأحمد رجب،  �سلبي، م�سطفى ح�سين،  عقاب، مدحت 
التوحيد والنور، فوؤاد طمان، محمد عناني، اأحمد عبد الحليم 
ال�سيد  محمد  م��ه��ران،  ح�سين  �ساهين،  ال�سبور  عبد  عطية، 
مبا�سر،  عبده  الدين،  بهاء  زي��اد  الدين،  محيي  محمود  عيد، 
رجب البنا، ال�سفير محمد ب�سيوني، خالد الغندور، اأماني اأبو 
خزيم، اأحمد عمر ها�سم، مر�سي عطا اهلل، جالل ال�سرقاوي، 
حمودة،  ع��ادل  اإبراهيم،  الدين  �سعد  حنا،  ميالد  منير،  م��راد 
روال الخر�سا، توفيق عبد الحي، د. ح�سن م�سطفى، الفواطم 
االأربعة، نبيل راغب، مر�سي ال�سافعي، و�سيم ال�سي�سي، يو�سف 
عفيفي،  �سديق  ح�سن،  ف��رخ��ن��دة  ���س��ادق،  ع��الء  ال��ق��ر���س��اوي، 
الهادي  الكاتبة، عبد  نوال م�سطفى، رغدة  الظواهري،  اأيمن 
يو�سف  اأحمد  ر�سيد،  محمد  ر�سيد  الجوادي،  محمد  م�سباح، 
ال��ق��رع��ي، ع��اط��ف ال��ع��راق��ي، �سم�س ال��دي��ن ال��ح��ج��اج��ي، حنان 
ع�����س��ف��ور، �سالح  ال��ي��ون�����س��ك��ول��ي، ج��اب��ر  ف����اروق ح�سني  ت���رك، 
التوحيد  �سويركي  نجيب،  ال��دي��ن  ع��ز  عي�سى،  �سالح  ف�سل، 
اإبراهيم  حجازي،  اإبراهيم  النور،  عبد  فخرى  منير  وال��ن��ور، 
محمد  جبريل،  محمد  اهلل،  خير  ماجدة  بكير،  اآم��ال  �سعدة، 
جالل، �سناء من�سور، مدكور ثابت، هاني �سيف الن�سر، فوزية 
العزبي  ال�����س��ب��راوي،  ح��ج��ازي،  ���س��ف��اء  �سلبي،  �سهير  م��ه��ران، 
ل��ل��ن��ظ��ارات، زك��ري��ا ع��زم��ي، ع��ب��د ال��م��ن��ع��م ���س��ع��ي��د، ج��م��ال عبد 
نعينع،  اأحمد  اأمين،  اأحمد  ح�سين  علوي،  م�سطفى  ال��ج��واد، 
اأمين  �سقر،  ح�سن  مح�سن،  �سميرة  جابر،  لمي�س  التوربيني، 
المهدي، فاروق عبد ال�سالم... اإلخ اإلخ اإلخ بع�س الم�سريين 
واالكتئاب  والمعرفة  والعجز  بالياأ�س  الم�سابين  الُمحدثين 
ق��راءة  ع��ن  يمتنعوا  اأن  ارت�����س��وا  التكّيف  على  ال��ق��درة  وع���دم 
ال�سرف  قوائم  اإل��ى  ين�سرفوا  واأن  الع�سرية،  ال�سرف  قائمة 
االأخرى، والتي تراوحت بين قوائم اأعالم هام�سيين يعي�سون 
بيننا، وبين قوائم اأعالم يقيمون هناك في اأماكن الجغرافيا 
الم�سريين  اأغلبية  لكن  االأم�����س،  وقبل  واأم�����س  االآن  البديلة 
الُمحدثين الم�سابين هوؤالء ف�سلوا الرجوع اإلى قوائم �سرف 
اأده��م، محمود  علي  المازني،  يقراأونها هكذا،  واأخ��ذوا  �سابقة، 
اأباظة، م�سطفى  ر�سدي  ال�سغيرة،  نجاة  �سعاد ح�سني،  �ساكر، 
اإ�سماعيل، محمد �سديق المن�ساوي، محمود علي البنا، �سلوى 
حجازي، محمود ح�سن اإ�سماعيل، �سكري عّياد، كامل ال�سّناوي، 
جاذبية �سدقي، العّقاد، طه ح�سين، يحيى حقي، �سبري مو�سى، 
التابعي، �سالح حافظ، فتحي غانم، محمود البدوي،  محمد 
�سمير قطب، رفعت الفناجيلي، محمد عبد الحليم عبد اهلل، 
اأحمد فتحي ال�ساعر، توفيق الحكيم، محمد عبد اهلل عنان...

م�سر، 
بري�سة: عبد 
اهلل اأحمد.
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بينما  والعالم،  بيروت  اأر�سفة  على 
اأعدادها  بع�س  تحرير  في  �ساهمت 
اأ���س��م��اء ل��ه��ا ح��ي��ث��ّي��ت��ه��ا، م��ث��ل: ف���وؤاد 
رفقة، يحيى الطاهر عبد اهلل، نذير 
وغيرهم،  ف��اخ��وري  ع��ادل  العظمة، 
بينما كانت »مقهى اأم نبيل« بمثابة 
تحريرها  لهيئة  ال��ر���س��م��ّي  ال��م��ق��ّر 

وانعقاِد اجتماعاتها.
منذ انطالقتها، ن�ساأت »ر�سيف 81« 
كما يذهب د. عز الدين المنا�سرة 
»ف���ي ظ���ل ت��اأث��ي��َري��ن ه��م��ا: ���س��ع��راء 
جريدة  ف��ي  ال�سباب  النثر  ق�سيدة 
اللبنانية، و�سعراء ق�سيدة  »النهار« 
ن��ث��ر ���س��ب��اب ع��راق��ي��ون ُي��ق��ي��م��ون في 
ل�سعراء  بدايات  ظهور  مع  بيروت، 
في  وك��ان��ت  فل�سطينيين«،  ���س��ب��اب 
جوهرها ذات توّجه راديكالي يغلب 
طبيعياً  ورّداً  العبثّي،  الطابع  عليه 
التي  والقطيعة  الجفاء  حالة  على 
المواطن  �سّد  »ال�سلطة«  مار�ستها 
الر�سيفي«،  »ال��م��واط��ن  اأو  ال��ع��ادي 
ُم�����ح�����ِدث�����ًة ح�����ال�����ًة م�����ن ال���ه���ي���ج���ان 
االتهامات،  وترا�سق  ب��ل  وال�سجال 
اإل���ى اأن ت��وّق��ف��ت ع��ن ال�����س��دور بعد 
1982، ثم  اأوائ��ل العام  اأع��داد  �سبعة 
ما لبث علي فودة اأن اأعاد اإ�سدارها 
�سكل  على   1982 تّموز  في  منفرداً 
القيادة  من  مبا�سر  بدعم  ج��ري��دة، 
بنف�سه  يوّزعها  وراح  الفل�سطينية، 

على المقاتلين في مواقعهم.
»ر�سيف  تجربة  اإل��ى  النظر  يمكن 
81« في مجملها باعتبارها رّد فعل 
باأ�سكاله  ال��ث��ق��اف��ي  التهمي�س  ���س��ّد 
الثوري  العمل  تقزيم  و�سّد  ك��اّف��ة، 
واخ���ت���زال���ه ف���ي ���س��خ�����س��ي��ة واح����دة، 
وراف�سة  ت�سادمية  بالتالي  فجاءت 
ع��ل��ى  اأي ج���ه���ة  م���ع  ل��ال���س��ط��ف��اف 
ح�����س��اب االأخ�������رى، ل��ت��ع��ك�����س ث��ق��اف��ة 
اآن��ذاك  المختلفة  واآرائ����ه  الهام�س 
الفردي  النفوذ  لعبة  مواجهة  ف��ي 
م��دع��وم��اً،  ك��ان  ال���ذي  وال�سخ�سي، 
بالكامل من خالل  اأو لنقل ُم�سيَّراً 
م���وؤ����س�������س���ات ���س��ل��ط��وي��ة ب���ال���درج���ة 
االأولى تتف�ّسى في ج�سدها اأمرا�س 
الهيمنة  وع��ق��ل��ي��ة  ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة 
المطلقة، التي ما لبثت اأن تحّولت 
اإلى ما ي�سبه الدوغما.  �سيئاً ف�سيئاً 
اأفردْت المجّلة م�ساحة وا�سعة  وقد 
خ�سبًة  اأر����س���اً  وك���ان���ت  ل��ل��ت��ج��ري��ب، 
ل����ه، ب��ح��ي��ث ج����اء اأ����س���ب���ه م���ا ي��ك��ون 
ظهرْت  اإذ  ال�سيرك،  با�ستعرا�سات 
»ر�سيف  ف��ي  المن�سورة  الن�سو�س 
لًة  ُمحمَّ خ�سو�ساً(  )ال�سعرية   »81
وال�سخرية،  العبث  من  كبير  بقدر 
���ع���ًة ب����ق����در م�����ن ال���ت���ه���ّك���م  وم���ت�������س���بَّ
ال��م��ري��َري��ن، لكن ذلك  واال���س��ت��ف��زاز 
بحّد  ي��ك��ن  ل��م  ال��ك��ت��اب��ة  م��ن  ال�سكل 
رة ���س��ل��ف��اً ق���در ما  ذات����ه غ���اي���ًة م���ق���رَّ
لال�ستبداد  مبا�سرًة  م��واج��ه��ًة  ك��ان 
ال�����س��ي��ا���س��ي وك����لِّ م���ح���اوالت ف��ر���ِس 
كاّفة،  باأ�سكالها  والهيمنة  الو�ساية 
خا�سًة اأّن علي فودة ورفاقه رف�سوا 

�سعلكتهم  مقاي�سة  ال��ب��داي��ة  منذ 
»ال�سلطة«  عطايا  من  ب��اأيٍّ  ال��ن��ادرة 
ال��ت��ي ح��ارب��وه��ا، ورّب��م��ا ي��ك��ون ذل��ك 
حفيظة  اأث���ارت  التي  االأ�سباب  اأح��د 
��زت��ه اآن����ذاك  م��ح��م��ود دروي�������س وح��فَّ
»اأنقذونا من  ال�سهير  لكتابة مقاله 

هذا ال�سعر«.
ه��ن��ا م��ث��ال ع��ل��ى ذل����ك ال�����س��ك��ل من 
»مهّمة  عنوانه  ن�سٌّ  وه��و  الكتابة، 

قذرة«:
ال���ذي���ن  ال��م�����س��اج��ي��ن  اأح������د  »روى 
اأطلقهم  اعُتقلوا لفترة ب�سيطة، ثم 
لهم  ث��ب��ت  اأن  ب��ع��د  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 

اإط���الق���اً  ل���ه  ع���الق���ة  ال  اأن 
ب��ي��ن ق����ال: ط��ل��ب��وا  ب��ال��م��خ��رِّ
قال  معهم.  اأت��ع��اون  اأن  مني 

كيف؟  الحا�سرين:  اأح��د  ل��ه 
ق����ال: ط��ل��ب��وا م��ن��ي اأن اأذه���ب 

اإل�����ى ب���ي���روت ال��غ��رب��ي��ة واأع�����ود 
م��ن��ه��ا ب��ت�����س��ري��ح ي����وم����ّي ع��ل��ى 

ال��خ��دم��ات  بع�س  ل��ه��م  اأق����ّدم  اأن 
ال�سغيرة. فرّد عليه: اأي نوع من 

الخدمات؟
- التفجير

- وهل قبلت؟
اأن  راأ���س��ي قبل  اأف��ّج��ر  ف��ردَّ غا�سباً: 

اأقبل بمهمة قذرة كهذه«.
رّب��م��ا ُت��ع��ت��ب��ر ت��ج��رب��ة »ر���س��ي��ف 81« 
الراديكالية ذات خ�سو�سية �سيا�سية 
م�����ن ح���ي���ث ارت����ب����اط����ه����ا ب���ال���زم���ان 
��ب  وال���م���ك���ان، ل��ك��ن م���ع ذل���ك ت��ت��وجَّ

اإل��ى وج��ود تجارب  االإ�سارة هنا 
اإلى حدٍّ كبير  ُتماثل  �سابقة 
ال���ع���راق  ف���ي   »81 »ر����س���ي���ف 
التي ظهرت  وم�سر، و�سوريا 

ف��ي��ه��ا ج��ري��دة »ال��ك��ل��ب« وك��ان 
ي��ك��ت��ب��ه��ا وي��ن��ظ��م م���ا ف��ي��ه��ا من 

وال�ساعر  االأديب  �ساخرة  اأ�سعار 
ثم  اإ�سماعيل،  �سدقي  ال�سوري 

مطلع  العي�سى  �سليمان  تجربة 
الثمانينيات 
ف���ي اإ����س���دار 
ج�����������ري�����������دة 
الكلب«  »ابن 
)راج���������ع م��ا 
�سهى  َكَتبته 
�������س������ام������ي������ة 
ح�������ول ذل����ك 
ف������ي ال����ع����دد 
ال��ت��ا���س��ع من 
»ال�����غ�����اوون« 

ت���ح���ت ع����ن����وان: ج����ري����دة »ال���ك���ل���ب« 
ل�سدقي اإ�سماعيل(.

في المح�سلة، انحازت »ر�سيف 81« 
اأن  في  اأم��اًل  الهام�س،  اإل��ى  بكّليتها 
�سكاًل  ما  يوماً  الهام�س  ه��ذا  يغدو 
لثقافتها،  �سرعياً  وممّثاًل  للهوية 
م�ساّداً،  وعياً  تجربتها  كانت  بينما 
من عمق الماأ�ساة في مواجهة تّرهات 
والثقافي، وجَد  ال�سيا�سي  الخطاب 
ماألوفٍة  غير  ن�سو�س  ف��ي  طريقه 
�س  ُتلخِّ ورّب��م��ا  ال�����س��ائ��دة،  للذائقة 

الفقرة االآتية على ل�سان ر�سمي اأبو 
ع��ل��ي ق��ب��ل ن��ح��و ع���ام م��ن االآن تلك 
يكن  لم  »الر�سيف«   ...« التجربة: 
م��ج��ل��ة ف��ق��ط ح��م��ل��ت ن��ف�����س اال���س��م 
اأ�سبه بنظرية م�ستقبلية  واإنما كان 
اأ�سلوب مواجهة عالم �سيوؤول  حول 
بعد  القطب  اأح���ادي  ي�سبح  اأن  اإل��ى 
اإذن  ال�سوفياتي...  االت��ح��اد  انهيار 
تنّبوؤياً...  بعداً  حمل  ف�»الر�سيف« 
م����ح����دوداً من  ع������دداً  اإال  ن��ك��ن  ل���م 
الحا�سر  على  المتمّردين  ال�سعراء 

ول�������ك�������ن ح����ال����م����ي����ن 

على  بالم�ستقبل، 
اأفّكر فيه، لكن  ه��ذا ما كنت  االأق��ل 
ك��ان��ت ل��ك��ل م��ّن��ا ط��م��وح��ات��ه وفهمه 
يبدو  االآن  ل�»الر�سيف«...  الخا�س 
ل���ي اأن ال��ع��ال��م ي��ت��ه��ّي��اأ ل��ي��خ��رج من 
واإذا ما  ال���واح���د...  ال��ق��ط��ب  ح��ال��ة 
ح���دث ه���ذا ف���اإن »ال��ر���س��ي��ف« يكون 
ال��ث��الث��ي��ن  اأدى واج���ب���ه خ���الل  ق���د 
���س��ن��ة ال��م��ا���س��ي��ة. وع���ل���ى ك���ل ح��ال 
ر في كتابة تجربة  اأح�ّس اأنني مق�سّ
»ال��ر���س��ي��ف«، ف��ه��ي ت��ج��رب��ة ف��ري��دة، 
م�ستقبلية،  اإبداعية،  فكرية،  غنية، 

ل��ع��ب��ن��اه��ا  اإن  اأي���������س����اً  و����س���اح���ك���ة 
كي  و�ساخرين  وهازئين  �ساحكين 
ال يفتكوا بنا، ومع ذلك لم ننُج من 

هراواتهم«.

ق�سيدة �لتفا�سيل �ليومية
اأك��اد اأج��زم اأن علي ف��ودة من اأوائ��ل 
ال�������س���ع���راء ال����ع����رب ال����ذي����ن ك��ت��ب��وا 
غير  اليومية،  التفا�سيل  ق�سيدة 
الفكرة  اإلى  تذهب  والتي  المعّقدة، 
لغوية  ح��واج��ز  اأي  دون  ال��م��رك��زي��ة 
عفوي  �سرد  خ��الل  من  فجاجة،  اأو 
اليومّي  رائ��ح��ة  منه  تفوح  و���س��ادق 
وال��ح��ي��ات��ّي. ف��ه��و ل��م ي��ك��ن ف��ي ي��وم 
من االأيام بعيداً عن نب�س ال�سارع، 
م��ن��ه ال��ت��ق��ط م���ف���ردت���ه ال��ب�����س��ي��ط��ة 
يوّظفها  اأن  وا���س��ت��ط��اع  وال��ي��وم��ي��ة، 
عميقة  �سعرية  ن�سو�س  اإن��ت��اج  ف��ي 
المعنى و�سادقة التعبير، حروفها 
لغوي  بن�سيج  وم�����س��غ��ول��ٌة  ن��اف��رة، 
فتالم�س  ال�سفافية،  عليه  تغلب 
عين قارئها وت�سبر اأعماقه، دون 
ا�ست�سهال اأو �سقوط في مطّبات 
القول المبا�سر. بالتالي، جاءت 
ق�سائده متحّفزة كحّد ال�سيف، 
في فترة من اأ�سعب الفترات 
العربية  االأّمة  �سهدتها  التي 
على  الفل�سطينية  والق�سية 
ك��ان  اإذ  ال��خ�����س��و���س،  وج���ه 
ُي��دي��روا  اأن  ال�����س��ع��راء  على 
مجّرد  عن  بعيداً  معاركهم 
ال��ت��ف��ك��ي��ر ف���ي ال��خ�����س��ارة وال اأق���ول 
ال���ه���زي���م���ة، وك�����ان ف�����ودة م��ع��ه��م، ال 
وال��روؤي��ا  ال��روؤي��ا،  يجترح  ب��ل  يحلم 
ونبوءته  العالم  م��ن  موقفه  ك��ان��ت 
ال�سخ�سية التي تحّققت: »اأحلم اأني 
يوماً ما/ �ساأخّر �سريعاً/ في اأر�س 
م���ا/ ف��ي ب��ح��ر م���ا/ ف��ي درب م��ا/ 
يني/  لكّن المطر الدَم �سوف ُيروِّ
ك���ان ال��ع��ط�����س ه��و ال�����س��ّي��د/ ك��ان 
العط�س هو الربُّ االأوحْد/ كنُت 
ا�سقوني/  ا�سقوني...  اأ�سيح: 

ما ردَّ اأحْد«.
ق�سيدة  كتب  ف��ودة  اأن  َيظهر 
مطلَقة،  بعفوية  التفا�سيل 
ل���ه ف��ر���س��ة  ت�����س��ن��ح  اأن  ق��ب��ل 
االّط�����الع ف���ي ذل���ك ال��وق��ت 
ت���رج���م���ات  م����ن  اأّي  ع���ل���ى 
لليوناني  ي��و���س��ف  ���س��ع��دي 
ظهرت  ال��ت��ي  ريت�سو�س،  ياني�س 
بعد  م�ستقّل  ك��ت��اب  ف��ي  م���ّرة  الأول 
ح���وال���ى ع�����س��ر ���س��ن��ي��ن ع��ل��ى ���س��دور 
»فل�سطيني  االأول  فودة  دي��وان علي 
تلك  �ساهمت  وق��د  ال�����س��ي��ف«،  ك��ح��ّد 
ال��ت��رج��م��ات ك��م��ا ه���و م���ع���روف في 
��ل ال���وع���ي ال�����س��ع��ري ب��م��ف��ه��وم  ت�����س��كُّ
ال�سعرية  ف��ي  التفا�سيل«  »�سعرية 
عبر  يه  َتَق�سِّ يمكن  مما  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��م��اذج ف��ي مجاميع 
ف�������ودة ال�������س���ع���ري���ة، ح���ي���ث ن��ل��م�����س 
اهتمامه باأدّق التفا�سيل واأب�سطها، 
االأ�سياء  وؤ  َتجزُّ ق�سائده  في  ون�سعر 

وت�سّظيها، فبدءاً من ديوانه االأول، 
وال  بالعفوية  تمتاز  ق�سائد  ن��ق��راأ 
ت��ن��ف�����س��ل ع���ن ال���ه���ّم ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
ُي��ِدْر  لم  التي  الفل�سطينية  والبيئة 
على  التركيز  ع��ن  ع��دا  ظ��ه��ره،  لها 
كما  وال�سل�سة  الب�سيطة  ال��م��ف��ردة 
ه��ن��ا، ب��ل وال��ع��اّم��ي��ة اأح��ي��ان��اً من  ن��وَّ
ب��االأغ��ان��ي  ق�����س��ائ��ده  خ��الل تطعيم 
ال���ت���راث���ي���ة وال���م���واوي���ل ال�����س��ع��ب��ي��ة، 
بلغة  الق�سيدة  كتابة  بين  م��وائ��م��اً 
بقدر  واالحتفاظ  متداولة،  يومية 
من ال�سعرية، دون طغيان اأّي منهما 
ق  على االأخرى، وهي معادلة قّلما وفِّ
اإ�سافًة  ه��ذا  �ساعر.  تحقيقها  اإل���ى 
ال�سعبي  ل��ل��م��وروث  ت��وظ��ي��ف��ه  اإل����ى 
ال����ذي ت���غ���ّذى ع��ل��ي��ه ف���ي ط��ف��ول��ت��ه، 
التفا�سيل  اأدّق  ب��اإب��راز  وااله��ت��م��ام 
اليومية والُمن�سلَّة بالدرجة االأولى 
في  وه��ي  الفل�سطينية،  بيئتِه  م��ن 
بنائه  ف��ي  �ساهمت  لبناٌت  مجملها 
كثيراً  وَح��م��ل��ت  ال�سعري،  للمعمار 
والتهجير  ال��ط��ف��ول��ة  ب�سمات  م��ن 
وح����ي����اة ال���م���ن���اف���ي، ف����ك����ان ���س��اع��ر 
الفجُر...  »اإن��ه  بامتياز:  التفا�سيل 
�سالماً اأيها الفجُر/ �سالماً يا َدبيَب 
للَغدِر/  جاهٌز  �سيء  كلُّ  الَعَجالت/ 
����س���اق���اَي ك���ع���ّك���اَزي���ن م��ك�����س��وَري��ن/ 
ق��ل��ب��ي م���ن رم�����اْد/ راي���ت���ي ����س���وداء/ 
ن��ه��ري ي���رت���دي ث����وَب ال����ح����داْد/ ما 
ال��ورُد.  هو  َمهرو�ٌس  يمنُع؟/  ال��ذي 
ال�سم�ُس  ت��راه  ال  رْة/  ال���ذُّ وعرنو�ُس 

في هذي البالْد«.
لي�س من ال�سعب اأي�ساً �سماُع النبرة 
اإذ  ف���ودة،  ق�سائد  ف��ي  المت�ساعدة 
والمتوّترة  ال�سّفافة  جملته  ت��ب��دو 
ك���اأن���ه���ا �����س����راٌخ ع���م���ي���ٌق واح���ت���ج���اٌج 
دائ����ٌم ���س��ّد اال���س��ط��ه��اد واالح��ت��الل 
يمتلك  كان  اإذ  ال��ث��ورات.  و�سما�سرة 
ب��ال��ف��ط��رة ح�����س��ا���س��ي��ة ال���ت���ق���اط ما 
ه���و م��ده�����س وم���وؤّث���ر ال ي��خ��ل��و من 
ج���م���ال���ي���ات ق��������ادرة ع���ل���ى م���غ���ازل���ة 
اخ����ت����الج����ات ال���م���ت���ل���ّق���ي ب�����س��ال���س��ة 
وع���ف���وي���ة م��ط��ل��ق��ة، ع����دا ع���ن ك��ون 
ما  وه��و  بامتياز،  غنائية  ق�سائده 
اأ�سلوبيته  على  بعد  ما  في  ان�سحَب 
من حيث ا�ستخدام االأوزان ال�سريعة 
»فل�سطيني  ق�����س��ي��دة  ف��ي  ك��ال��واف��ر 
اأ�سهر  في  الَخبب  اأو  ال�سيف«  كحّد 
ق�������س���ائ���ده »ال���ف���ه���د« ال���ت���ي غ��ّن��اه��ا 
م��ار���س��ي��ل خ��ل��ي��ف��ة: »اإن�����ي اخ��ت��رُت��َك 
ي���ا وط���ن���ي/ ح���ّب���اً وط���واع���ّي���ة/ اإن���ي 
وعالنّية/  �سّراً  يا وطني/  اخترُتَك 
ْر  ي��ا وط��ن��ي/ فليتنكَّ اخ��ت��رُت��َك  اإن���ي 
يا  �ستذُكرني/  دم��َت  ما  زمني/  لي 

وطني الرائع يا وطني«.
ظ����لَّ ع��ل��ي ف����ودة ي�����س��خُّ ف���ي ���س��ع��ره 
دف���ق���ات م���ت���وال���ي���ة م���ن االح���ت���ج���اج 
بالتاأّجج  مدفوعاً  الدائم  والرف�س 
وُم��ن�����س��اق��اً ب��ال��ح��م��ا���س��ة، ف��ك��ان من 
بع�س  َل��ج��ُم  اأح��ي��ان��اً  عليه  ال�سعب 
االن��ف��الت��ات ف��ي ج��زء م��ن ق�سائده 
هنا وهناك، بحيث تبدو كاأنها وليدة 

»ال�سحف التي �سدرت في بيروت، خالل الح�سار، 
ا�ستيقظ  وعندما  الطويلة.  ال��م��راث��ي  عنه  كتبت 
ال  ب�سعادة  �سعَر  المراثي  وق��راأ  موته،  من  ال�ساعر 

ُتو�سف«.
لي�َس هذا َمقطعاً من اإِحدى ق�س�س كافكا العبثية اأو ُمخت�سَر 
اً �سوريالياً، اإنه  حكايٍة تنتمي اإلى اأدب الالمعقول اأو حتى ن�سَّ
ال�سم�س«  »باب  اليا�س خوري  رواية  اجتزاٌء حيٌّ من  بب�ساطة 
ال�ساعر  ا�ست�سهاد  ف��ي  يتمثَّل  حقيقياً  َح��َدث��اً  نها  �سمَّ ال��ت��ي 

الفل�سطيني علي فودة العام 1982. 
على  اّطلعوا  مّمن  الكثيرون  يعرفها  التي  الغريبة  المفارقة 
والتي  البيروتية،  المرحلة  ف��ي  راف��ق��وه  اأو  ف��ودة  علي  �سيرة 
تناولها اليا�س خوري في روايته باقت�ساب �سديد، اأن فودة قراأ 
خبَر نعيه في ال�سحف ال�سادرة هناك، بل وانبرى اأ�سدقاوؤه 
ُتفارقه  اأن  قبل  حّقه  في  المراثي  يدّبجون  اأ�سدقائه،  وغير 
الروح فعلياً، ورّبما انت�سى اأو �َسَعر ببع�س الزهو وهو راقٌد على 
�سرير العالج اآنذاك، يرى انعكا�َس وجهِه في مرايا االآخرين 
اأو وجوَه االآخرين في مراآته ال�سغيرة، ويقراأ ما كتبوه عنه، 

�سواء اّتفقوا اأم اختلفوا معه اأثناء حياته الق�سيرة.
منذ  المده�سة،  �سيرته  تفا�سيل  اأن  االأم��ر  في  اأي�ساً  الالفت 
تزال حقاًل خ�سباً  وما  كانت  ا�ست�سهاده،  والدت��ه حتى لحظة 
تحتويه  لما  ن��ظ��راً  زمنياً،  ِق�َسرها  رغ��م  وال��ت��داول  للحديث 
من مفارقات واأحداث خ�سبة عا�سها وعاي�سها من جهة، وما 
باعتباره  نف�سه،  ف��ودة  لعلي  ال�سخ�سيُة  التركيبُة  ب��ه  تتمّيز 
جهة  م��ن  البروليتاري  وال�����س��وارع��ي  الثائر  الفو�سوي  ذل��ك 
تتناول  التي  والنقا�سات  الحوارات  غالبيُة  تخلو  فال  اأخ��رى، 
االجتياح  اإّب��ان  البيروتية  للتجربة  الثقافية  العوار�س  اأب��رَز 
َم��روّي��ات  عبر  ع��ن��ه،  الحديث  اإل���ى  ال��ت��ط��ّرق  م��ن  االإ�سرائيلي 
تاأخذ في معظمها طابَع الرثاء والح�سرة، لكنها مع ذلك غير 
موؤرَّخة بالكامل، وذلك عائد اأ�سا�ساً اإلى اأن �سيرة فودة الذاتية 
ما تزال حتى هذه اللحظة ُمن�َسلَّة من ذاكرِة رفاقه واأ�سدقائه 
واأقربائه في �سكل ق�سا�سات اأو خواطر عابرة، ولم ُي�َسْر بعُد 
اأو  ال�سيرة  قًة في كتاب ُم�ستقّل ياأخذ طابع  اإلى تدوينها ُموثَّ
تماماً  اإرها�ساتها،  بكامل  مف�سلية  مرحلة  على  ال�سهادات 
على العك�س من �سعراء واأدباء اآخرين - �سابقين والحقين - 
اأن �سوَت  رًة لهم، رغم  كانت طوابيُر االإعالم وما تزال ُم�سخَّ

تجاربهم اأخَفُت كثيراً من قرع طبول اإعالمهم.
واالحتفاء  ف��ودة  لعلي  ال�سخ�سي  ن  الُمكوِّ اإل��ى  االلتفات  ه��ذا 
التكري�س  في  الطبيعي  ه  حقَّ عنه  حجَب  ب�سيرته،  المنقطع 
من  واح��داً  باعتباره  نقدياً،  ال�سعريِّ  ُمنجزه  وتناوِل  االأدب��ي 

ل�سعر  الثانية«  »الدرجة  ولي�س  الثاني«  »الجيل  ممّثلي  اأه��ّم 
�سواء  البع�س،  ت��روي��َج��ه  ح��اول  كما  الفل�سطينية  المقاومة 
اإل��ى وقتنا ه��ذا، م��ع عدم  اأو بعد وف��ات��ه و���س��واًل  اأث��ن��اء حياته 
خفاياها  وك�سف  �سيرته  على  ال�سوء  ت�سليط  اأه��م��ّي��ة  اإن��ك��ار 
عالمه  اإل��ى  للولوج  دًة  ُممهِّ َعَتَبًة  باعتبارها  الالخ�سو�سية 
وتغييب  واالأ�سطرة  التهويل  درج��ة  اإل��ى  لي�س  لكن  ال�سعري، 
اأو ِع�سَمِة  فودة ال�ساعر لح�ساب فودة الم�ساك�س وال�سعلوك، 

د فوق طاولة النقد. ُمنَجزه ال�سعري عن التمدُّ

بورتريه لتاريخ �سخ�سي
 ،1946 ال��ع��ام  ق��ّن��ي��ر بق�ساء حيفا  ق��ري��ة  ف��ي  ف���ودة  ع��ل��ي  ول���د 
من  بدءاً  وعوا�سم عربية،  بين مدن  متنّقاًل  واأم�سى حياته 
طولكرم التي اأنهى فيها درا�سته الثانوية، مروراً بمدينة اإربد 
االأردنية حيث تخّرج في معهد ُمعلِّمي حوارة العام 1966، قبل 
�ساً حتى العام  اأن يتنقل اإلى العا�سمة عّمان ليعمل فيها ُمدرِّ
اإلى الكويت التي مكث فيها فترة ق�سيرة،  1975، ثم غادرها 
ُمنتقاًل بعد ذلك اإلى بغداد ليعمل في اإذاعة فل�سطين ل�سان 
البنَّا  �سبري  بزعامة  الثوري«  المجل�س   - »فتح  تنظيم  حال 
في  اأخيراً  المقام  به  ي�ستقّر  اأن  قبل  ن�سال«،  ب�»اأبو  الم�سهور 
بعد   ،1982 اآب   20 بتاريخ  فيها  وُدف��ن  ا�ست�سهد  التي  بيروت 
قذيفة  انفجار  اإث��ر  االأميركية  الجامعة  م�ست�سفى  اإل��ى  نقله 

اإ�سرائيلية بالقرب منه في عين المري�سة.
مجحفة  ف���ودة،  ع��ن  ال��ك��ت��اب��ة  الخ��ت�����س��ار  اإذاً  عملية  اأي  ت��ب��دو 
وظالمة، بل اأمراً �سعباً وباعثاً على االأ�سى واالأ�سف في الوقت 
نف�سه، خ�سو�ساً اإذا ما ُقيِّدت كتابة كهذه في كلمات و�سفحات 
والملتزم  ال�سيا�سي  المثّقف  حياة  اإن  اإذ  َرَمقاً،  ت�سدُّ  ال  قليلة 
عموماً )خا�سًة اإذا كان دائم الحركة والم�ساك�سة كما هو علي 
وال�سعرية  ال�سخ�سية  ل�سيرته  متتبع  اأي  �سهية  تفتح  ف��ودة( 
على ال�سواء، نظراً للتناق�سات واالإدها�سات التي �سيقف عليها 
اأثناء عمله على تجميع ما يتَّ�سل به، بحيث يبدو َكَمن يفتح 

ب فتحها. باباً حتى يجد اأبواباً اأخرى مغلقة يتوجَّ
اأ�سدر فودة خم�س مجاميع �سعرية: »فل�سطيني كحّد ال�سيف« 
الذئب«  »ع��واء  ام��راأة« )1973(،  )1969(، »ق�سائد من عيون 
للع�سب«  ���س��ّري��ة  »م��ن�����س��ورات   ،)1981( »ال��غ��ج��ري«   ،)1977(
 )1979( الطّيب«  »الفل�سطيني  روايَتي  اإلى  اإ�سافة   ،)1982(
اأي بعد عام على   ،1983 و»اأع��واد الم�سانق« التي ُن�سرت العام 

ا�ست�سهاده.
هناك بع�س المحّطات والمحاور ال�سخ�سية في حياة علي فودة 
الرتباطها  نظراً  والمالم�سة  االقتراب  مزيد من  اإلى  تحتاج 

له الفردي  ه الُمنَجز، وقبل ذلك بت�سكُّ الوثيق والمبا�سر بن�سّ
طفل  وهو  عائلته  مع  الق�سرية  هجرته  ال�سعرية:  وخميرته 
لم يتجاوز عامه الثاني من قريته قّنير التي �سوف ُيخاطبها 
طولكرم،  ق��رب  �سم�س«  »ن��ور  مخّيم  اإل��ى  ق�سائده،  بع�س  في 
طوال  عليه  �سيخيِّم  ال��ذي  الفقد  وه��و  الأّم��ه  المبّكر  فقدانه 
باعتباره  ق�سائده  م��ن  العديد  ف��ي  ���س��داه  د  و�سيتردَّ حياته، 
كلٌّ  في�سير  معه،  ويتماهى  الوطن  فقد  ي��وازي  ال��ذي  الفقد 
اأواُن جنوني/  اآَن  اأّم��ي/ ها قد  يا  »اأّم��ي  منهما ظاًل لالآخر: 

اأم�ُس �ُسلبُت دمي/ واليوَم �ساأ�سلب من �سلبوني«.
اإل���ى االأردن الإك��م��ال تعليمه وال��ع��م��ل م��دّر���س��اً في  ث��م ذه��اب��ه 
اإحدى مدار�سه، وهي المرحلة التي �سهدت اأي�ساً �سدور اأولى 
 ،1969 العام  ال�سيف«  كحدِّ  »فل�سطيني  ال�سعرية  مجموعاته 
بعد  الفل�سطينية  االأم��ن  اأجهزة  قبل  بيروت من  في  اعتقاله 
عاَمي  بين  هناك  اأق���ام  حيث  ب��غ��داد  م��ن  ق��ادم��اً  اإليها  لجوئه 
»اإذاعة فل�سطين« ل�سان حال تنظيم  1976 و1977 وعمل في 
»فتح - المجل�س الثوري«، وهو ف�سيل من�سّق عن »فتح« االأم، 
واالإف����راج عنه بعد ت��دّخ��ل و���س��اط��ات ع��ّدة وارت��ف��اع االأ���س��وات 
عدم  خ��الل  م��ن  التَّيتُّم  على  اإ���س��راره  ث��م  ب��ذل��ك،  المطالبة 
وافتقاد  الت�سّرد  �سنوات  عن  �سه  ُتعوِّ عائلة  تكوين  اأو  ال��زواج 
العائلة، بالرغم من اأنه قبل وفاته بفترة ق�سيرة ارتبط بفتاة 

األمانية �سرعان ما هجرته.

»ر�سيف 81«
اأ���ّس�����س ع��ل��ي ف���ودة م��ع رف��ي��ق��ه االأث��ي��ر ر���س��م��ي اأب���و ع��ل��ي مجلة 
»ر�سيف 81« مطلع ثمانينيات القرن الما�سي، قبل اأن يفترقا 
تفا�سيلها  ُتك�َسف  لم  خالفات  اإثر  الثالث  العدد  �سدور  عند 
الحقيقية بدّقة حتى االآن، وقد ظهر عددها االأول في حينها 
م�سيراً اإلى هيئة تحرير تتاألف من علي فودة، ر�سمي اأبو علي، 
وال�ساعَرين العراقيَّين اآدم حاتم وغيالن، اإ�سافة اإلى الكردي 
لل�سعر،  تكري�سها  موؤ�ّس�سوها  ح���اول  حيث  وول���ف،  روزا  اأب���و 
فاأعلنت عن نف�سها منذ البداية مجلة �سعرية، باعتبار ال�سعر 
بوؤرتها المركزية، لكنها مع ذلك لم تكن فقط معنيًة بال�سعر 
علي  اأبو  ر�سمي  تاأ�سي�سها  في  الر�سمي  فال�سريك  غيره،  دون 
كان قا�ساً بالدرجة االأولى، اأ�سدر حتى ذلك الوقت مجموعة 
ق�س�سية بعنوان »قط مق�سو�س ال�ساربين ا�سمه ري�س« العام 
1980، بينما كتب ق�سيدته االأولى كما يعترف هو بذلك في 
�ستاء العام 1981، حيث ظهر في المجلة - عدا عن ال�سعر - 
ق�س�س وا�سكت�سات �ساخرة، اإ�سافة اإلى حوارات تهّكمية والذعة 
اأو مرابطين  على ل�سان �سخو�س خارجين من رحم الماأ�ساة 

غالفا العدد االأول 
واالأخير من مجلة 

»ر�سيف 81« قبل اأن 
تتحّول اإلى ن�سرة 

خالل االجتياح 
االإ�سرائيلي �سنة 1982، 
وقد زّودنا بهما م�سكوراً 
ال�سديق االأ�ستاذ �سقر 

اأبو فخر.

علي فودة، 
بري�سة: عبد 
اهلل اأحمد.
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ملحق خا�ص

ربيعاً، رحل الزميل ال�ساعر المغربي  عن 32 
ال��ج��م��ي��ل م��ن��ي��ر ب��ول��ع��ي�����س، وه���و ف���ي ري��ع��ان 

العطاء والعمر وال�سعر.
وك��م��ا ك��ت��ب زم����الوؤه ف��ي غ��ي��ر م��ك��ان م��ن ه���ذا الملحق 
الخا�س، فقد كان بولعي�س عا�سقاً لالأفالم الق�سيرة، 

عا�سقاً لالإيجاز في ال�سعر والحياة.
وكم يوؤ�سفنا هذا االإهمال التام والمطبق لخبر رحيل 

المغربية  المنابر  فبا�ستثناء  ال��م��م��ّي��ز،  ال�ساعر  ه��ذا 
تخبر  واح����دة  كلمة  ول���و  ُتن�سر  ل��م  »اإي�����الف«،  وم��وق��ع 
برحيل ال�ساعر في اأي منبر من تلك المنابر العربية 

»البارزة« الم�سغولة بمديح »�سعراء« المال وال�سلطة.
وال�ساعر الراحل من مواليد طنجة العام 1978، اأ�سدر 
المدينة«  اأيتها  ق��ك  اأ���س��دِّ »ل��ن  بعنوان  وح��ي��داً  دي��وان��اً 

)مطبعة �سليكي اإخوان، المغرب، 2009(.

�ساهم منير بولعي�س في »الغاوون« منذ عددها االأول، 
م زمالءه بالكثير من الحّب، ولم  بمقاالت عديدة، وقدَّ
االأخير حيث دخل  ال�سهر  اإال في  اإلينا  ر�سائله  تنقطع 
وهذه  الع�سال،  مر�سه  من  العالج  في  الياأ�س  مرحلة 
ال�سفحات القليلة الخجولة لي�ست �سوى وردة �سغيرة 

ر. ن�سعها على قبره المبكِّ
�أ�سرة »�لغاوون«

ودون  بالتالي  رخ��وًة  فجاءت  لحظتها، 
ب�سمة �سعرية وا�سحة. مع ذلك، ومنذ 
جعَل  ا�ستطاع  �سعرية،  مجموعة  اأول 
اأق��ول  - وال  اإب��داع��ي��اً  م��ع��اداًل  ق�سيدته 
الفل�سطينية  لق�سيته   - م��و���س��وع��ي��اً 
بجميع اأبعادها ال�سيا�سية والتاريخية.

علي فودة �لغائب - �لُمغيَّب
���ُس ال�����س��ل��ط��وي، ب��اأدوات��ه  ح���اول ال��ُم��َك��رَّ
واأ���س��ال��ي��ب��ه االإق�����س��ائ��ي��ة واالن��ت��ق��ائ��ي��ة، 
ال��ُب��ع��د  اأح�����ادي�����َة  ذائ���ق���َت���ه  ي��ف��ر���س  اأن 
ال�سطح  على  واإبرازها  الوجوه  لتلميع 
اإل����ى  ال���ت���ف���ات  اأدن�������ى  دون  االإع�����الم�����ي 
ين لنب�ِس اإرثهم  �سين والم�ستحقِّ الُمهمَّ
الثقافي وال�سعري من اأمثال علي فودة 
واآخ���ري���ن، ف��ال ن��ك��اد ن��ج��د ذك���راً ل��ف��ودة 
ال��ت��ي تتناول  ال��درا���س��ات  ف��ي كثير م��ن 
ولي�س  الفل�سطينية،  االأدب��ي��ة  ال��ح��ي��اة 
اأدّل ع��ل��ى ذل���ك م��ث��اًل م���ن »م��و���س��وع��ة 
االأدب الفل�سطيني« التي اأ�سرفت عليها 
الخ�سراء  �سلمى  وال��ن��اق��دة  ال�����س��اع��رة 
علي  ذك���ر  فيها  ي���رد  ال  اإذ  ال��ج��ي��و���س��ي، 
ف����ودة ال م���ن ق���ري���ب وال م���ن ب��ع��ي��د!! 
َمن  تمجيد  في  ا�ستطراداً  نجد  بينما 
هم اأقّل �ساأناً وموهبة. اأي�ساً، لن نرهق 
فودة  علي  ا�سم  البحث عن  في  اأنف�سنا 
والق�سائد  االأ���س��م��اء  �سمن  وق�سائده 
العربي  ال�سعر  »دي���وان  ت�سّمنها  التي 
في الربع االأخير من القرن الع�سرين 
- فل�سطين واالأردن« الخا�س بم�سروع 
»كتاب في جريدة« والذي قام باإعداده 
فخري  والناقد  نا�سر  اأم��ج��د  ال�ساعر 
ي���ِن اإل���ى  ����س���ال���ح، رغ����م ت��ن��وي��ه ال���ُم���ِع���دَّ
ت��ق��ل��ي�����س رق���ع���ة االن���ت���ق���اء وح�����س��ره��ا 
ب�������س���ع���راء ال���ث���م���ان���ي���ن���ي���ات وم������ن ج���اء 
وفق   - ف��ودة  علي  األي�س  لكن،  بعدهم. 
مرتبطاً   - لل�سعر  الزمنية  التق�سيمات 
اأَن��ه  خا�سًة  اأي�����س��اً،  الثمانينيات  ب�سعر 
بداأ الكتابة في �سّن مبّكرة؟ األم ت�سدر 
)»الغجري«  �سعريتان  مجموعتان  له 
اأ�سل  من  للع�سب«(  �سّرية  و»من�سورات 
 1980 العامين  بين  مجموعات  خم�س 
ال��ث��الث��ي��ن  منت�سف  ف��ي  وه���و  و1982 
قبل  ان�سحب  نف�سه  االأم��ر  العمر؟  من 
فترة وجيزة على الكتاب الف�سلي الذي 
عنوان  تحت  »العربي«  مجلة  اأ�سدرته 
»وجع الذاكرة« وقامت بتاأليفه ال�ساعرة 
ح، م��ت�����س��ّم��ن��اً  ال��ك��وي��ت��ي��ة ���س��ع��دي��ة م���ف���رِّ
�ساعراً  ع�سر  لخم�سة  وتحلياًل  عر�ساً 
فل�سطينياً ال َنعثُر بينهم على ا�سم علي 
باأن الم�سهد  فودة، رغم تنويه موؤلفته 
ال�سعري الفل�سطيني »اأكثر اّت�ساعاً من 
ولعّله  بكثير،  ال��م��ت��وا���س��ع  ال��رق��م  ه��ذا 
ُيخت�سر برقم مهما كبر  اأن  اأو�سع من 
هذا الرقم، ولذلك يبقى رقمنا مجّرد 
اقتراح لفتح كّوة على الم�سهد المفتوح 
بدوره على كل االآفاق«، متابعًة: »عمدُت 
في المرحلة االأولى من مراحل العمل 
ع��ل��ى ه����ذا ال��ك��ت��اب اإل�����ى ج��م��ع اأ���س��م��اء 
اأحببُت  الذين  الفل�سطينيين  ال�سعراء 
اأن ي�سّمهم الكتاب، فوجدت العدد يربو 
على الثالثين ا�سماً، ولكنني ا�سطررت 

الن�سف  اإل��ى  تقلي�سه  اإل��ى  النهاية  في 
تقريباً، ا�ستجابة لل�سروط الفنية التي 
بع�س  اأن  علماً  الكتاب«،  بحجم  تتعّلق 
ب��داأوا  الكتاب  هم  �سمَّ ال��ذي��ن  ال�سعراء 
كتابتهم ال�سعرية - زمنياً - بعد �سنوات 
على �سدور اأولى مجموعات علي فودة. 
وهنا ن�ساأل: األي�س حقيقاً باأن يكون علي 
واأن  ال�سعراء،  ه��وؤالء  اإل��ى جانب  ف��ودة 

ُن�ساَب حين نقراأه ب�»وجع الذاكرة«؟
ع������دا ذل������ك وف������ي ن����ط����اق م���ع���رف���ت���ن���ا، 
تناولت  التي  الم�سادر  في  �سحٌّ  فهناك 
و»ر�سيف  ال�سعرية  ف��ودة  علي  تجربة 
المكتبة  ف��ي  نعثر  ن��ك��اد  ال  ح��ي��ث   ،»81
ُم�سَتنٍد  اأو  واح��د  م�سدر  على  العربية 
التجربَتين  ه��اَت��ي��ن  ي��ت��ن��اول  ت��وث��ي��ق��ي 
بع�س  با�ستثناء  ل،  ومف�سَّ دقيق  ب�سكل 
محدود  عدد  في  المقت�سبة  المقاالت 
من  وغيرها  والمجالت،  ال�سحف  من 
كلمات التاأبين وال�سهادات الموزَّعة هنا 
وه��ن��اك، كما ه��و ال��ح��ال م��ع اأح��م��د اأب��و 
ال���ذات«  »ب��ي��روت وع��ي  مطر ف��ي كتابه 
�����س��ت��ه ل���ه مجلة  وال���م���ل���ف ال�����ذي خ�����سّ
ال�سعر  »بيت  ع��ن  ال�����س��ادرة  »ال�سعراء« 
 - الع�سرين  ع��دده��ا  ف��ي  الفل�سطيني« 

ربيع 2003.
ك�����ان ف������ودة »ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال���ط���ّي���ب« 
المثّقف  �سيغ  من  �سيغًة  و»الغجرّي« 
ال��ر���س��ول��ي ال��م��ت��ل��ّف��ع ب��ع��ب��اءة ال�����س��ع��ر: 
»اأم��ه��ل��ون��ي ق��ل��ي��اًل... ت��ع��ب��ُت/ ف��ه��ا هو 
و�سهم  ب�ساقي/  و�سهم  بقلبي/  �سهٌم 
هناك و�سهم هنا«، امتلك اإيماناً مطلقاً 
باإمكان ترميم الواقع وحتمّية الن�سر، 
اأن  له  وُقيِّ�س  راف�ساً،  حياته  فاأم�سى 

يكون �سعلوكاً في زمن الثورة.
»عا�س في �سريره، و�سط اأكوام المراثي، 
كل  كان  م��ات،  وحين  جميلَين.  يوَمين 
�سيء قد �سبق اأن ُكتب عنه. فُن�سر نعيه 
ال�سحف،  في  قليلة  اأ�سطر  في  الثاني 
ولم ينتبه اأحد لموعد ت�سييع جنازته، 
مقبرة  اإل��ى  الم�ست�سفى  م��ن  ف�سّيعناه 
عدد  يتجاوز  عددنا  يكن  ولم  المخيم، 
المقطع  بهذا  ال��واح��دة«،  اليد  اأ�سابع 
نهاية  خ��وري  اليا�س  يلّخ�س  المفجع 
تخلو  ال  ن��ه��اي��ًة  ال���روائ���ي���ة  �سخ�سيته 
م���ن ���س��خ��ري��ة و�����س����وداوي����ة، ل��ك��ن علي 
واالإن�سان  الالروائية  ال�سخ�سية  فودة 
الخت�ساره  م��ح��اول��ة  اأي  على  الع�سّي 
اأو �سفحات، ما يزال  اأ�سطر  في ب�سعة 
وعنه،  عنا  رغ��م��اً  بالح�سور  محكوماً 
ن��وازَع��ه،  ا���س��ت��اأَم��َن��ه  م��ا دام ه��ن��اك �سعٌر 
��ٌة داف����ع عنها  وم���ا دام����ت ه��ن��اك ق�����س��يَّ
�ُسئل  ال��ذي  هو  �سبيلها،  في  وا�ست�سهد 
في لقاء �سحافي قبل ا�ست�سهاده بمّدة 
�سيعي�س  اأن����ه  يعتقد  ك���ان  اإن  ق�����س��ي��رة 
طوياًل فاأجاب: »اأنتم تعلمون اأن اليوم 
اأح��د  على  ���س��ورت��ي  فيه  �سُتعلَّق  ال���ذي 

الجدران لي�س بعيداً«.

مطر  اأب��و  اأح��م��د  للدكتور  خا�س  �سكر 
ع��ل��ى  ع���ب���ي���د اهلل  م���ح���م���د  وال����دك����ت����ور 

دعمهما الكبير الإنجاز هذه الماّدة.

لطالما رافقت ال�ساعر �سورُة الخطيئة والحماقة وال�سالل. المالك المقتول بزّلة 
ل�سانه. الهائم على وجهه بال هوادة. المت�سّكع، االأّفاق والذي في غ�سون ذلك كّله 
الع�سور  اآث��ار  تفهم  حّتى  تفهمه  ول��ن  ال��ج��روف.  حاّفة  على  اإال  العي�س  ي�ستطيع  ال 
عبقر  �سياطين  فح�سب.  ورع��ب  يقظة  واأح���الم  كلمات  من  ي�سّيدها  التي  لممالكه  القديمة 
الطّيبة، الوديان التي لم تد�سها قدم، والخطوط الم�ستقيمة لل�سوء على المنحدرات. الخيال 
االأكثر عنفاً والفرادي�س ال�سغيرة. التحّفظ والجبن اأمام فكرة الموت. الف�سائل الفّنية لفكرة 
اكت�ساف النجوم في االأقاليم البعيدة. فائ�س الهجرة والك�سور الع�سرية التي ُتحدثها العاطفة 

والحاجة ال�سرهة للعثور على االأمل. �سيء من هذا القبيل، لكن بال جدوى.
خطوط دقيقة في االأفق المثلوم. هلع على نحو الفت وروح جّوالة ال ُتقيم في مكان. المكان 
غريب وغير م�سّمى وبنفاد �سبر ال يرقى اإليه ال�سّك لن يبلغ �سدرة المنتهى. هو ال�سذرة الغريبة 
النائية �سواء في �سحراء الع�سور القديمة اأو في مدينة ما، �سارع، مقهى اأو محطة قطارات، 
�سذرة غريبة من القرون الو�سطى. يم�سي وروحه تحترق كاأي بطل خرافّي في تراجيديات 
ياآخي بين  التقّلبات والفراغ واالإيماء والطفولة. في قلب كل �ساعر طفل كونّي  هوميرو�س. 
ال�سجر والحجر، يلعب ويحلم ويرى بكبد محترقة. اأّفاق يكتب اإلى اأقّلية هائلة واأكثرية ت�سكن 
في الظالل. و�سيم�سي هو الذي ال يخ�سى االإهانة ويقابل المديح والقدح ببرود، الأن اآلهة الفن 
اأو�سته اأن يلزم ال�سمت حينما يقابل معتوهاً. هو المطرود من االأكاديميات لجنونه. م�سحوباً 
المطبخ،  ف��ي  اأو  الكافتيريا،  ف��ي  الغيم،  على  ف��ط��وره  يتناول  وال�سحرة.  االأ���س��ب��اح  حفلة  اإل��ى 
لفتيات �سغيرات من  كثيرة  و�سيكتب ق�سائَد  اأطفااًل  وينجب  كثيراً  يتزّوج  الن�ساء،  به  تحيط 
التي قراأها  الكتب  النهر، قوّي ونا�سج ومهزوم. كل  االأط��راف. يكتب بمحاذاة  بالد مترامية 
لن تكون �سرورية ل�سرح المعنى الحقيقي لبطانة العالم ولل�سفاه المرتجفة تحت ال�سم�س.

***
العربية وعمان والحيرة جنوب  اأط��راف الجزيرة  البحرين لي�سل  العبد عن  رحل طرفة بن 

و�سط العراق. �سيق�سي هناك وهو يرّدد: »اإن كان وال بّد فا�سقني الخمر واف�سدني«.
اإلى بادية ال�سماوة، هو الذي ولد في محّلة ت�سّمى كندة فُن�سب اإليها الأنه لم  ورحل المتنّبي 
ُيعرف له ن�سب. كان دائم الترحال وخائباً، غادر اإلى البادية ثم اإلى بغداد فال�سام. على حدود 

بغداد هجم عليه فاتك االأ�سدي وقتله.
اأكثر من 38 عاماً ق�سى في مبارزة مع البارون داتين على اإثر  بو�سكين الذي لم يع�س اأي�ساً 

خالف �سخ�سي وكان في الثامنة والثالثين.
اأي�ساً  والثالثين  الثامنة  في  وهو  غرناطة  في  الفا�سي  االأ�سود  الحر�س  قتله  لوركا  غار�سيا 

اأوائل الحرب االأهلية االإ�سبانية وكان ي�سيح: اأين قمري؟ اأين قمري؟
اإرن�ست  ببندقية �سيد على طريقة  نف�سه  قتل   1982 عام  بيروت  في  �سرفة  ح��اوي من  خليل 

همنغواي. لم يحتمل روؤية الدّبابات االإ�سرائيلية تهدر في �سوارع بيروت.
***

في �سورته القريبة، �ستهتّز المدينة لوجوده هو المطرود من الم�ساء ولعبة الريح، تتقاذفه 
الحجارة ولي�س من �سماء تحميه وهو ينتزع لحمه لُيطعم م�سوخ الليل. كتفه ال�سعيفة �ستح�ّس 
باالألم هنا حيث الجنود يحملونه على الم�سامير. زمرد واآالم و�سعب خائن، اأموات ي�سطّفون 
في جنازته. الذي ال تكتمل �سورته وهو ي�سعد الدرج اأو حين يكت�سف ق�سوة االآخرين عليه وهو 
اإلى جبال القفقا�س. طفل الرحمة  اأو نفيه  اأن الجميع يفّكر بقتله  يدور حول نف�سه ويعرف 
هو والخوف الذي ال ُيطاق، ولن تفهمه اإال حين ترى ج�سده المحّطم في رابعة النهار؛ هناك 

حيث ي�سترّد نف�سه دون اأن يقوده اأحد من يَديه.

مجموعة طوابع 
رو�سية �سدرت 
العام 1998 تخليداً 
لذكرى بو�سكين.
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ت��ب��دو م��دي��ن��ة ال�����س��اع��ر ال��م��غ��رب��ي ال���راح���ل منير 
طنجة  ف�����س��اء  الأن  ل���ه،  ك��اب��و���س��ي��اً  ح��ل��م��اً  بولعي�س 
يبحر  االإن�سان  كان  ولذلك  بال�سعر،  دائماً  موؤّثث 
ملتب�سة  كانت  اأنها  من  بالرغم  نائياً  اأم��اًل  باعتبارها  اإليها 
ثقافياً في الما�سي، وظّلت هكذا حتى اللحظة، وهذا وا�سح 
اأيتها  اأ���س��ّدق��ك  »ل��ن  لل�ساعر:  والوحيد  االأول  ال��دي��وان  م��ن 

المدينة« )مطبعة �سليكي اإخوان، طنجة، المغرب(. 
وطنجة ع�سية على اال�ستحواذ فهي ال تغفر لمن ي�سكنها اأو 
اأو اإن�ساناً  يمّر بها عابراً البحر، اإال اأن تجعله �سم�ساراً �سعيداً 
كئيباً وواعياً يظّل يبحث عن معنى لحياته فيها حتى الموت، 
الذاتي  م�سروعهم  لتحقيق  �سكنوها  الذين  اأول��ئ��ك  وخا�سة 
مثل الكّتاب وال�سعراء والفّنانين العالميين: بول بولز وجين 
جينيه  وج���ان  بيكيت  و�سموئيل  وماتي�س  ودوالك�����روا  ب��ول��ز 
وجون هوبكنز وتيني�سي وليامز وغيرهم، فكل الذين جاوؤوا 
�َسَكنتها  وحتى  فيها،  ذوات��ه��م  عن  يبحثون  كانوا  طنجة  اإل��ى 
الذين بحثوا عنها حتى اآخر العمر مثل محمد �سكري، فهم 
اآٍن واحد. وبالرغم من هذا  يحملون حّبهم وكرههم لها في 
تتهّياأ  »عندما  اإيثاكا:  قاله كفافي عن  ي��رّددون عنها ما  فهم 
حافاًل  طوياًل/  الطريق  يكون  اأن  تمنَّ  اإيثاكا/  اإلى  للرحيل 
اأن  اإم��ا  عنها  يبحث  فالذي  بالمعرفة«.  عامراً  بالمغامرات، 
يلعنها ويهرب منها اإلى االأبد، واإما اأن يظل �ساكناً فيها حتى 

الرمق االأخير حيث تاأ�سره بف�سائها االأ�سطوري.
ارت��ب��اط  ع��ن  ك��ف��اف��ي  م��ا كتبه  ي��ع��ي ج��ّي��داً  بولعي�س  اأن  وب��م��ا 
االإن�������س���ان ب��ال��م��دي��ن��ة، وي��ع��ي ���س��ب��ب ارت���ب���اط ه�����وؤالء ال��ك��ّت��اب 
ابن مدينته  ي�سمره  كان  ما  ويعي جيداً  بطنجة،  والفنانين 
محمد �سكري لطنجة، فهو ال يمكنه ت�سديق مدينة مثلها: 

َقِك/ اأّي�تها المدينة«! َف�ت/ طواياِك/ لن اأُ�سدِّ »مهما �سَ
َل  َت�سكَّ اإبداعي  كما�ٍس  اإال  مدينته  يرى  اأن  يمكنه  ال  ال�ساعر 
الحياة  ���س��ع��راء  م��ن  بع�ٌس  حّققه  كحلم  منه  االأك��ب��ر  الق�سم 
المتمّردين من الهيبيين وجيل البيتنك�س والكّتاب وال�سعراء 
الذين �سكنوها واعتبروها واحدة من ثالث عوا�سم م�ستقبلية 
حا�سراً  اأي�����س��اً  فيها  ي��رى  ك�ساعر  وه��و  الحياتي.  لتمّردهم 
حيث  الق�سيدة  ل�سعرية  �سرورياً  وف�ساء  واأ�سطورياً  حلمياً 
بالرغم  بما�سيها  �سعرائها  خالل  من  تحلم  طنجة  زال��ت  ما 
بالمحيط  المتو�سط  البحر  لقاء  خالل  ومن  حداثتها،  من 
االأطل�سي بعد اأن يكونا قد ان�سابا عبر �سواطئ العالم لتتنّف�س 
في  بها  تزهو  كانت  وال��ت��ي  دائ��م��اً،  الُم�ستلبة  حّريتها  طنجة 
الما�سي عندما كانت مدينة دولّية، ولهذا فاإنها ت�سلب حّرية 
حالمين  االآن  يزورونها  اأو  �سكنوها  الذين  وال�سعراء  الكتاب 

عنها  يكتبون  وتجعلهم  تاأ�سرهم  لكنها  حلماً،  يبدو  بما�س 
ومحمد  وماتي�س  دوالك����روا  فعل  كما  ير�سمونها  اأو  ف��ق��ط، 
ال�سعراء.  ي�سدقها  ال  مدينة  فهي  ه��ذا  وم��ع  وب��ول��ز.  �سكري 
ومن اأجل اإثبات ذلك، ق�ّسم بولعي�س ديوانه ق�سمين: االأول: 
ب��و���س��ت��ال«، وال��ث��ان��ي: »الق�سيدة  ك���ارت  ال��م��دي��ن��ة...  »ط��ن��ج��ة 

خرجت اإلى ال�سارع«. 
�سوى  تعني  ال  التي  المدينة  يتناول  االأول  الق�سم  ك��ان  ف��اإذا 
»كارت بو�ستال« الأي عابر يمّر في ليلها، فاإنها تعني المدينة - 
الق�سيدة في الق�سم الثاني، لكنها ق�سيدة خرجت اإلى ال�سارع 
الزمن  ذل��ك  وبعد  الحّرية،  زم��ن  منذ  خرجت  حّريتها،  بكل 
اال�ستثنائي الذي حلم به الهيبيين والثوريين المتمّردين في 
ال�ستينيات. فهي مدينة وق�سيدة ودخان و�سعر وموج عا�سف 
ورياح �سرقية ون�ساء جميالت في اأزّقة اأ�سطورية واآثار قديمة، 
و�سعراء وكّتاب وفّنانون ال يمكن اأن يقب�سوا على اأزمنتهم اإال 

في »طنجة الخيانة« كما ي�سميها جان جينيه.
وعندما ُتفلت المدينة من ذاتها وزمنها ومن �سعراء الحياة 
الذين مّجدوا عنفوانها )بول بولز و�سكري واآلن غين�سبيرغ 
وال��ع��رب��ي ال��ي��ع��ق��وب��ي وغ��ي��ره��م م���ن ال���ذي���ن ت��ح��ّول��وا ���س��وراً 
المعّلقة  غرفته  ج���دران  على  بولعي�س  األ�سقها  للحالمين 
فوق ال�سطح والمبعثرة والمملوءة باأ�سيائه ال�سعرية( عندها 
قرمزي  لف�ستان  ���س��وى  ���س��يء  الأي  اأهمية  اأي  ثمة  ي�سبح  ال 
الثرثرة  اأو  الثمينة،  الأ�سيائها  اأو  المتخّيلة  للحبيبة  كرمز 
يختزل  هكذا  المت�سّيئ.  لالإن�سان  كرمز  ال�ساخب  وال�سحك 
بولعي�س الحلم، فيتحّول لديه رموزاً موؤ�سلبة. ففي ق�سيدة 
ال�ساعر  ي��وؤّك��د  نقي�سها،  تحمل  ت�سمية  وه��ي  »نو�ستولجيا« 
عندها  باأ�سيائه،  ان�سغل  بعدما  وعيه  في  المدينة  غياب  على 
الذي  هو  الحلم  يعد  فلم  معنى،  اأي  للنو�ستولجيا  ي�سبح  ال 
�س ف�ساءه في مدينة ملعونة، ولم يعد رفاق الحلم ذاك  يوؤ�سِّ
البالية،  طنجة  اأ���س��وار  يحر�سون  ال�ساعر  ذكرهم  الذين  من 
ولم يعد �سعرهم يوقظ الم�سّردين من نومهم، لم يعودوا هم 
المدينة، لذا على ال�ساعر وحبيبته اأن يدعا هذه النو�ستولجيا 
الأنها لم تعد حدثاً مهّماً كما كان في الما�سي، بل االلتفات اإلى 
ف�ستان الحبيبة القرمزي وال�سحكة البي�ساء الباردة الأنهما 
واأ�سيائه:  لالإن�سان  رم���زاً  تبّقى  م��ا  ك��ل  وهما  اأهّمية  االأك��ث��ر 
»وطنجة - على العموم - ال ُتدمن الدمع على االأَطالل/ وال 
ر/  الحنين اأمام األبوم الذكريات/ فكّفي عن هذا الكالم الُمكرَّ
ق وجعي/ واحترمي �سرخَة الذئب/ في ج�سدي.../  اإنه ُيَعمِّ

�ني: ف��س�تاُنك القرمزّي اأهّم حدث في هذا اليوم«! وتيقَّ
والذي يملك مفتاح هذه المدينة هو ال�ساعر المتمّرد فقط 

ي�سّدقه،  اأحد  ال  نف�سه  الوقت  وفي  المدينة  ي�سّدق  الذي ال 
بالرغم من اأنه وحده راأى المدينة كما لم يرها اأحد من قبله 
في طنجة،  اأ�سقار  بحر  في  باالأبدية  رمى  الذي  الرائي  الأنه 
وهو الذي جعل ال�سماء واطئة حتى ُيوقف الدم في ال�ساحة 
العمومية، وغّنى ق�سيدته اإلى درجة اأنها هّددت اأ�سوار طنجة 
بّوابات  على  م�سنوقاً  ُوجد  الذي  ال�ساعر  فاإن  لذا  وما�سيها، 

المدينة وحده يملك مفتاحها، ومع هذا لم ي�سّدقه اأحد.
وع��ن��دم��ا ي��ك��ت��ب ب��ول��ع��ي�����س ع���ن ال��ي��وم��ي ف���ي م��دي��ن��ة ال��ب��ح��ر 
باأن العالم يتقا�سمه رجالن: مجرم حرب  االأ�سطورية، يرى 
منحها  ل  فيف�سّ المدينة،  مفتاح  مالك  ال�ساعر  اأم��ا  وغ��ن��ّي، 
الهيبي  وال�����س��اع��ر  خ�����س��ب��اً.  اأك��ث��ر  ليجعلها  ال��م��ط��ر  اأن�����س��ودة 
البّوابات  اأمام  نف�سه  �سنق  الذي  الرائي  الملعون  اأو  والرجيم 
الم�سرعة، كان يخفي مفتاح المدينة وبحرها في قلبه. ففي 
من  مجانينها  المدينة  ن�سيت  االأخطاء  وزم��ن  القحط  زمن 
ال�سعراء الذين مّروا في ذاكرتها كع�ّساق للورود، لكن ال�ساعر 
الذي راهن اأمام البحر على اأن مطر ال�سّياب هو اأكثر خ�سباً، 
�سي�سرخ في و�سط المدينة باأن العالم يقت�سمه رجالن هكذا 
منذ االأزل. ولهذا فاإن المدينة �سيتقا�سمها الظالم وال�سوء 
دوالك��روا وماتي�س  بالفنَّاَنين  دفع  الذي  ال�ساطع  االأ�سطوري 
تبحُث  اأجئَت  التع���ُس/  اأّيها  »دوالك��وروا/  اأن يبحثا عنه:  اإلى 

ُد بال�سواد«! عن ال�سوء/ في مدينة/ كل ما فيها/ ُيهدِّ
الظالم  كثافة  �سوى  يرى  اأحد ال  ي�سّدقه  الذي ال  فال�ساعر 
فقط في ال�سوق الداخلي في طنجة، لذا يترك جّثته في اأحد 
تتزاحم  ال�ساعر  فمدينة  الهاوية،  ظ��الم  في  ويغيب  االأزّق���ة 
دائماً بين المم�سو�سين وال�سما�سرة واأدعياء الوعي: »اأنِت في 
االأبال�سَة/  ُيوبِّخ/  اأن  له  يحّق  ال��ذي/  المالك  ل�سِت  الواقع/ 
واأنا ل�سُت ذاك الرجيم َمن ت�ستمين/ رغم َزنقِة ال�سياطين.../ 
وَم��ن  �ين.../  الُمن�سقِّ �سوى  ُت��ب��ارك  ال  ق�سائدي/  اأّن  ورغ��م 

تخّطى االأ�سيجَة/ بن�ّس جديد«! 
في ق�سيدة »ال�ساعر« بالق�سم الثاني من الديوان يحّدد منير 
بولعي�س موقفه ك�ساعر معا�سر من المدينة، وال�سعر خا�سة، 
ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ال��م��دي��ن��ة ه��ي م��ن��ف��اه، وي�����س��ّك��ل ال�����س��اع��ر منفى 

لمدينته و�سعره في الوقت نف�سه: 
1- »ال�ساعر الذي اأنفق ثالثين �سنة وهو ي�سرخ بال�سفن من 
فوق ر�سيف الميناء: »اأريد اأن اأخرج من هذا الغيتو«، تفاجاأ 
االأ�سبوع،  »le journal de tanger« لم يتحّدث عنه هذا  باأّن 
تحديداً«  الحّرية  »ب��رج  االأب���راج  ب�سفحة  كالعادة  ف��رح  لكّنه 
�لب المغامرة  الذي ظّل لُعمر كامل يهم�س له:»اإنك... في �سُ

هذا اليوم!«.

2- »ال�ساعر/ الذي اأدرك/ قّمة الجبل 
ي�/  و/  ا/  ه���/  ال���/  اأدرك��ت��ه/  الكبير/ 

�ة«.
3- »ال�������س���اع���ر ال�����ذي ان��ت��ه��ى ت��م��ث��ااًل 
ف���ي م��ت��ح��ف ال�����س��م��ع، خ��ذل��ت��ه ق���رون 
الرباط  اإلى  االهتداء  في  اال�ست�سعار 
ال�������س���ح���رّي ال�������ذي ي�������س���ل ال���زن���ق���ات 
بالزنقات، ال�سوارع بال�سوارع، الحانات 
ب���ال�������س���ع���راء، ال���م���ق���اه���ي ب��ال��ك�����س��ال��ى، 
واالأّم����ه����ات ب���م���زار ال��ق��ّدي�����س ���س��ي��دي 
 - ال�سموع  اأ�سعلُت  حيث  الم�سمودي، 
كّل يوم - واأ�سلِّي الأج�ل ال�ساعر الذي 

انتهى.../ انتهى تمثاَل �سمع«! 
يبحث  ال��ذي  ال�ساعر  ه��ذا  ف��اإن  وحقاً 
اأن  ب��ّد من  االأب���راج عن حّريته ال  في 
ينتهي تمثال �سمع، وهنا تبرز �سخرية 
من  معا�سريه  اإزاء  وق�سوته  ال�ساعر 
ال��م��ث��ق��ف��ي��ن ع��م��وم��اً، وخ���وف���اً م���ن اأن 
وه��و  ال�����س��اع��ر  دور  ال��ج��اه��ل  يتقّم�س 

يه�ّس الذباب في المطعم البلدي.
وم������ّرة اأخ������رى ي����وؤّك����د ب��ول��ع��ي�����س في 
وعلى  ال��رج��ي��م  ال�ساعر  على  دي��وان��ه 
ال�سعر الذي يوؤّرخ لم�ستقبل المدينة 
وال��ك��ث��ي��ر من  اإل��غ��ائ��ه��ا.  اإل���ى  يعمد  اأو 
ق�������س���ائ���د ال�����دي�����وان ت�����س��ي��ر اإل������ى اأن 
للمدينة،  تاأريخ  هي  اأحياناً  الق�سيدة 
ل��ك��ن ه��ن��ا ي��ت��ح��ّول ال��ت��اأري��خ اإل���ى حلم 
 - مدينته  ع��ن  يكتب  ال�ساعر  دام  م��ا 
بالن�سبة  وال�ساعر  المتخّيل.  الحلم 
�������س وج�����وده  اإل������ى ب��ول��ع��ي�����س ال ي���وؤ����سّ
ال�سعري اإال اإذا كتب مدينته وهام في 
اأدغال المدن )االأحالم( االأخرى وهو 
واالأغنية  الق�سيدة  قلبه  ف��ي  يحمل 
عنها  يدافع  اأن  يجب  التي  والحبيبة 
عليها  فيخاف  ال��ه��واء،  طواحين  من 
تّنورتها  ال�سرقي  ري���ُح  ت��رف��ع  اأن  م��ن 
م��راأى  وعلى  الرغبات  م�ستوى  ف��وق 

المدينة الف�سولية. 
ال��ق�����س��ي��دة خ��رج��ت ل��ت��ع��ان��ق ال�����س��ارع، 
وه����ذا ال���خ���روج ي��م��ن��ح ال�����س��اع��ر روؤى 
اأي  اأك��ث��ر م��ن  رائ��ي��اً  ج��دي��دة ويجعله 
وق���ت اآخ�����ر، ل���ذا ف��ه��و ي���رى االأ���س��ي��اء 
اأكن  »لم  وتناق�ساتها:  حقيقتها  على 
رائياً كما اليوم/ ا�ستيقظت باكراً ولم 
بوعّراقية/  �سّيدي   -1 راأي��ت:/   / اأب���اِلِ
يطوف بمبخرة الباروك/ على روؤو�س 
الفقراء./ 2- بُروُدوِنّيوَن يتمتر�سون/ 
في كومونة مقهى باري�س/ وُيْجهزون 
بالمدفعّية الثقيلة على �سوارع/ تتاأّفف 
ال��ع��ط��ن��ة./  البيتنك�س  ق��م�����س��ان  م���ن 
ال��ح��ّر/ من  ال��ع��ال��م  ت��دخ��ل  3- طنجة 
  /expo 2012 االأبواب الخلفّية وتخ�سر
على  ي��ت�����ن��ّور/  ال���داخ���ل���ي  ال�����س��وق   -4
�سفحات الويب/ ونوافذ الما�سنجر./ 
الخبز  فتات  يلّم  �سكري/  محّمد   -5
الماكدونالد/  مطبخ  م��ن  ال��ح��اف��ي/ 
ك��م��ا ال���ي���وم/ لم  اأك����ن رائ���ي���اً  .../ ل���م 
الكثير/  راأي��ت  اليوم/  كما  اأعمى  اأكن 

الكثير ولم اأباِل«!
وبالرغم من اأن طنجة محفل للغبار 
ب��ال��ع��ن��ب��ر:  م��ع��ط��رة  ح��ان��ات��ه��ا  اأن  اإال 
»ال����راف���������س����ُة/ َم�����ن ت�����س��ك��ن ح��ل��ق��ات 

البي�تلز/  م���ع  ت��غ��ّن��ي  ال��م��اري��ج��وان��ا/ 
وت����خ����رج اإل�������ى ����س���اح���ة االأم���������م/ ف��ي 
العولمة  �سدَّ   /ATTACK مظاهرات 
�َسعَرها/  َتعق�س  َمن  العراق/  وحرب 
ذي�����َل ط����اوو�����س/ وت���زع���م االن��ت�����س��اب 
ه��ل   -  /68 ج���ي���ل  اإل�������ى  االأب�������������دّي/ 

ُتحّبني!؟/ الراف�سُة...«.
ن���ل���م�������س روح  ب���ول���ع���ي�������س  ����س���ع���ر  ف�����ي 
الأن����ه   68 وم����ظ����اه����رات  ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات 
ت��م��ّردت  اإذا  اإال  ال��م��دي��ن��ة  ي�����س��ّدق  ال 
يتراءى  حيث  واأجيالها،  زمنها  على 
ل���ه اأوؤل���ئ���ك ال��راف�����س��ون م���ن ال��ك��ّت��اب 
وال�سعراء العالميين الذين مّروا بها 
كمالئكة يحلمون بتغيير العالم. لذا 
يمّل، وهو جال�س يدّخن ويحت�سي  ال 
ق��ه��وت��ه ف���ي م��ق��ه��ى »ال�����س��ن��ت��رال« في 
اإطاللة  انتظار  من  الداخلي،  ال�سوق 
ذل���ك ال�����س��اع��ر ال��ه��ي��ب��ي ال��م��ت��م��ّرد من 
�سرفة فندقه الرخي�س وغليونه بين 
�سفتَيه، يطّل بلحيته الكّثة ومالب�سه 
المهترئة، اأو على االأقل ال بّد من اأن 
يتراءى له اأمام مدافع �سور المعكازين 
ال�سياطين.  زنقة  ف��ي  يترنح  وه��و  اأو 
مثل  اأن  ج��ّي��داً  يعلم  ال�ساعر  اأن  غير 
هذا ال�ساعر قد �سنق نف�سه منذ زمن 
االآن  وه���و  اأ���س��ق��ار  ب��ح��ر  اأم����ام  �سحيق 
ي��رق��د ف��ي م��ق��ب��رة ب��وع��راق��ي��ة م��ل��ّوح��اً 
بمفتاح طنجة. وبالرغم من هذا فاإن 
�ساعرنا يبحث عن حلمه في المدينة 
- المنفى الكبير التي ا�ستراح اأو ُنفي 
مغارته،  في  معتكفاً  هيراقلي�س  فيها 
العا�سفة  و�سط  العالم  بتغيير  حالماً 
الليلية وفي غياهب منفى الطنجاوي 
ال���م���وؤّب���د: »ط��ن��ج��ي�����س: م��ن��ف��ى كبير/ 
من  فلن�سترح  ج��ّب��ان��ة/  البحر  وه���ذا 
االإلياذة هيراقلي�س/ ولنلعب الورق:/ 
العالم يغّير �سّلمه الطبقي/ واأنت من 

هذه المغارة/ تحلم بتغيير العالم«!
وف����ي ال��ق�����س��م ال���ث���ان���ي م���ن ال���دي���وان 
اإلى ال�سارع( يرى  )الق�سيدة خرجت 
بولعي�س واقع الحال الذي كان يحلم 
بالق�سيدة  ي��غ��ّي��ره  اأن  ف��ي  واأم����ل  ب��ه 
واالأغنية والحب واالأحالم، يراه على 
للدخول  م��ح��اول��ة  ف��ي  وه��و  حقيقته 
اإلى الحداثة ال�سفيحية، في�سبح كل 
مزّيفاً، الأنه واقع يتمّيز  �سيء تقليداً 
ال  الحقيقة  اإل��ى  فالطريق  باأقنعته. 
ي�سبه الفّج ال�سالك اإلى قاع المدينة، 
الأن�����ه ط���ري���ق م��ف��ّخ��خ ب��ال��ي��ق��ي��ن، وال 
ي�����س��ب��ه ح��ت��ى ال��ط��ري��ق ال����م����وؤّدي اإل���ى 
م��ا ب��ي��ن ف��خ��ذي ام����راأة م��زّي��ف��ة ُتبهر 
و�سعر  نحا�سيَتين  بخ�سيَتين  العالم 
ال�����س��اع��ر ي�سخر  م�����س��ت��ع��ار. وه����ا ه���و 
المزّيفة،  الحقيقة  عالم  من  بمرارة 
وبما اأن كل االأ�سياء مزّيفة فهو عالم 
م���ن رم�����ل، وم����ا ي�����س��دم��ه واأح���الم���ه 
ذلك  المتمّرد  ال�ساعر  اأن  ه��و  وروؤاه 
بتغيير  حلم  ال��ذي  القديم  ال�سديق 
العالم، قد غّيره العالم بروية وهدوء 
خذالن  بكل  �ساكن  هو  وه��ا  فاأف�سده، 
»ف��ي ال��ط��اب��ور ال��راب��ع/ عند االأ���س��وار 
طامعاً  االإ�سبانية«  للقن�سلية  العالية 

ب��ال��ح�����س��ول ع��ل��ى ت��اأ���س��ي��رة ال���خ���روج، 
يحلم  ب��م��اذا  يعرف  وال  حاله  فيرثي 
اأي��ق��ظ  ال���ذي  م��ن ج��دي��د، الأن حلمه 
ال�����س��رارة االأول�����ى ف��ي داخ��ل��ه ان��ط��ف��اأ، 
ح��ت��ى واإن ح��ل��م م��ن ج��دي��د ف��اإن��ه هو 
�سم�س  الأن  حلمه  ي�����س��ّدق  ال  ب��ال��ذات 
�سفينة  وال��ع��ال��م  ع��م��ودي��ة  ال��ح��ق��ي��ق��ة 
م��ث��ق��وب��ة ���س��رع��ان م���ا ت���غ���رق، وك���اأن���ه 
هذه  اإل��ى  »�سترجع  كفافي:  مع  ي��رّدد 
ال��م��دي��ن��ة/ ف��ط��ّل��ق ح��ل��م ال��ذه��اب اإل��ى 
��ك/  ُت��ق��لُّ اآخ����ر/ م��ا م��ن �سفينة  م��ك��ان 
بت  ق��د خرَّ كنت  ف���اإذا  �سبيل/  م��ن  م��ا 
حياتك/ في هذا الركن ال�سغير من 
العالم/ فهي خراب لك اأينما حللت«.
لكن ما زال الحلم يوؤ�سر اإلى ال�ساعر 
كي يك�سف المدينة الأنه يحمل طنجة 
كدّملة في قلبه، فياأمره الوقوف في 
م��وق��ف ال��ح��ق ب��م��زار ب��وع��راق��ي��ة وفي 
وموقف  الخ�سراء  الحافالت  موقف 
ال��خ��ادم��ات ف��ي ���س��ارع ف��ا���س وم��وق��ف 
ال���ب���غ���اي���ا ال���م���ق���ّد����س���ات ف����ي ب���وردي���ل 

ال���م���دي���ن���ة، ل���ك���ن ب��م��ا 
ه������ذه  اأن 
ال�����م�����واق�����ف 

م�����������ا زال�����������ت 
م������ن م���ع���ال���م 

ال�������م�������دي�������ن�������ة 
ال�������ق�������دي�������م�������ة 

ط����ن����ج����ة  الأن 
الحا�سرة تغّيرت 

تجارية،  الأ�سباب 
معالمها  فجميع 

التي ارتبطت باأهم 
الحياتية  االأح��داث 

والثقافية كمقاهيها 
وحاناتها والكثير من 
تقريباً  اّمحت  اأزّقتها 

واأ���س��ب��ح��ت  ل��ل��ت��ح��دي��ث،  خ�����س��ع��ت  اأو 
ت�ستحق  ال  فهي  االآن،  مزّيفة  معالم 
ال�ساعر:  لدن  من  �سوداء  قبلة  �سوى 
ال�سارع/  اإل��ى  خرجت  ق��د  »الق�سيدة 
ال��ط��وف��ان!؟/ من  ه��ذا  �سيوقف  فمن 
خرجت  التي  الق�سيدة  يوقفني!؟/ 
اأنا  ت�سبهني/  كم  با�ستور/  �سارع  اإل��ى 
ال���ذئ���ب/ ال����ذي ي��ق��ت��ات ع��ل��ى الجثث 
ال��ت��ي  ال��ق�����س��ي��دة   /... ال��م��ت��ح��ّل��ل��ة/ 
ت�����س��ب��ه��ن��ي/ ال��ق�����س��ي��دة ال���ت���ي ت�����س��ب��ه 
م���ح���راث ج����وزي ب��وف��ي��ه/ ال��ق�����س��ي��دة 
ال�����س��ارع/ الق�سيدة  اإل���ى  ت��خ��رج  ال��ت��ي 
الق�سيدة  ال�����س��ارع/  ف��ي  ت�سكن  ال��ت��ي 
اإلى  خرجت  التي  الق�سيدة  التي.../ 

�سارع الحّرية/ خرجت ولم تعد«!
كتابة  ف��ي  ُم��ق��اًل  ك��ان  بولعي�س  منير 
ال�سعر الأنه ي�سّكل لديه عذاباً حقيقياً. 
اإل���ى ت��ن��اول ال��ي��وم��ي في  يعمد دائ��م��اً 
هذا  لكن  الكابو�س،   - الحلم  مدينته 
ل ب��ال��م��ا���س��ي،  ال���واق���ع ال��ي��وم��ي م������وؤوَّ
وال����ح����ل����م وال���������س����ع����ر ال���������ذي ت��ك��م��ن 
االأ�سطورة بين ثناياه، اإنه يومّي لكنه 

اأ�سطورة تتحّرك في اأزّقة طنجة.
منير بولعي�س �ساعر في طليعة جيل 

ال�سعراء المغاربة ال�سباب.

منير 
بولعي�س، 
بري�سة: عبد 
اهلل اأحمد.

ملحق خا�صملحق خا�ص

ال�ساعر  بولعي�س  منير  روح  اإل��ى 
قته الق�سيدة الذي �سدَّ

المدينة نافورٌة
ت�ستهي �ساعراً - ن�سَي

الكلمات و�سمَت المجازاِت
في حانٍة

ُجرُحها في جدار -
وجاء لباري�َس؛ 

مقهى المدينة طبعاً، 
ليحر�َس نافورًة

ن�سيْت دفقَة الماِء
والريَح �سرقّيًة

ت�ستفّز ع�سافير ُدورّيًة
الع�سافيُر تلك
توزِّع نظرَتها 

في اتجاه كتاٍب يقلُِّبه 
�ساعٌر،

ق نافورًة ور�سيٍف ي�سدِّ
ن�سيْت �ساعراً

يحر�س الذكرياِت ومقهاُه
من غجٍر 

وجوا�سي�س منت�سف اليوِم، 
والحالميَن باأدنى ال�سفاِف،

ويرمي المدينة 
بال�سغب الملحمّي

كاأنَّ الق�سيدَة ِهيِبيٌَّة
بين �سوَقيِن

ور... تذرُع عالية ال�سُّ
ق بحراً كيف اأ�سدِّ

بوجَهين
حيَن »اأنا لم اأكْن رائياً مثلما اليوَم«؟

هل قلَت هذا الكالَم؟
لماذا تورُِّط عيَنيَك 

في قلِق الماِء
والده�سِة الم�ستجيرِة 

بالعتمْه

كيف كفكفَت دمَع المغاراِت
وحَدَك

وا�ستعجلْت نظراُتَك
ر�سَم المدينِة

تائهًة بين ماَءيِن 
دون �ِسَمْه؟

لَم وبَّخَت كلَّ المدافِع 
ْلَع الق�سيدِة ثّم تاأبَّطَت �سِ

قبل ح�سوِر الك�سالى 
اإلى �سرفة الثرثراِت

ِلَمه؟

مزوار الإدري�شي
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1843( على   - اأبى فريدري�س هولديرلين )1770 
نف�سه الر�سوخ اإلى م�ا كانت ُتمليه علي�ه االأغلبي�ة 
اأي�ام ع�سره، �ساّم�اً اأذَنيه اإلى ت�سريعاته�ا وقوانينه�ا، 
الفّني ال  الخلق  واإيح�اءات  ال�سعر وحده  اإلى �سوت  وم�سغ�ياً 
هايديغ�ر  ي�سّميه  ال��ذي  ه��ذا  هولديرلين  هو  من  لكن  غير. 
ه بالعديد من درا�ساته واأبحاث�ه،  »�ساعر ال�ساعر«، والذي خ�سّ
المنفى  »ح��ّب  الكلم�ات:  بهذه  االإب��داع��ي��ة  م�سيرته  ملّخ�ساً 
م�ا هو خ�سو�سي  في  م�سكٍن  على  ما  يوم�اً  للعثور  الطواعي 
ُيتي�ح  ال��ذي  للم�سير  االأ�سا�سي  الق�انون  هو  هذا  المرء،  عند 
ة وطن�ه«. اأال تنطبق كلم�ات ه�ايديغ�ر هذه  لل�ساعر تاأليف ق�سّ
»حب  االألماني  ال�ساعر  مع  يجمعه  ال��ذي  رامب�و  على  اأي�س�اً 
االأق��دام«  على  »م�س�ياً  وال�سعي  االأم،  الثق�افة  رف�س  المنفى«، 

للبحث عن عب�ارة �سعرية جديدة وعن وطن جديد.
ولد هولديرلين في منطقة �سفابين باإقليم بادن فورتيم بيرغ 
حالي�اً، وما اإن بلغ الثانية من عم�ره حتى فقَد اأب�اه وهو طفل، 
الالتينية،  تعّلم  اإل��ى  يافع�اً  به  دفعت  التي  اأّم��ه  زوج  ثم  وم��ن 
اليونانية والعبرية، �سعي�اً منه�ا اإلى اأن ي�سبح كاأبيه؛ با�ستوراً 
بروت�ستانتي�اً. وما اإن بلغ الثامنة ع�سرة حتى التحق بالمدر�سة 
حيث  توبين�غن،  في  الاله�وت  لعلوم  البروت�س�تانتية  العلي�ا 
التقى باثنين من اأهم رّواد الفكر واالأدب االألم�انيَّين: غيورغ 
بين  درا�سته  �سنوات  وخ��الل  �س�يلينغ.  ف��ون  وج��وزي��ف  هيغ�ل 
االأه�م  التاريخي  1788 و1793، �سهدت فرن�سا الحدث  عاَمي 
الذي غ�يَّر وجهها ال�سيا�سي، الح�ساري والفكري، وهو الثورة 
ترك هذا   .1789 �سنة  البا�ستيل  ب�سقوط  داً  الفرن�سية، مج�سَّ
في  كبيراً  اأث��راً  الفرن�سيين  جيران  لدى  اال�ستثنائي  الحدث 
قاموا  الذين  وهولديرلين،  و�سيلينغ  هيغل  الطلبة:  نفو�س 
بزرع �سجرة على �سفاف نهر النيكار الم�اّر بتوبين�غن، معّبرين 
باأن تهّب  واأمل  الحّرية  اإلى  بذلك عم�ا في داخل�هم من توق 
رياح التغيي�ر على بلده�م. وفي الحقيقة، لم يكن ليروي غليل 
ال�ساب هولديرلي�ن ما كان قد تعّلمه مع هيغ�ل و�س�يلينغ من 
عل�وم الاله�وت، ولم يكن لُيقنع�ه ما كان متداواًل في ع�س�ره 
الذي  وه��و  والفن،  واالأدب  الفل�سفة  في  ونظري�ات  روؤى  من 
اأولى ق�سائده  اإذ كتب  بال�سعر عالق�ة حميم�ة،  كانت تربط�ه 
رومن�سية  وال  غوت�ه  كال�سيكية  فال  ع�سرة.  الرابع�ة  في  وهو 
�س�يلر، وال حتى ديالكتي�كية رفيقه على مقاعد الدر�س، هي�غل، 
كانت لُتر�سيه، وهو المتطّلع اإلى تقدي�م طرح جم�الّي جديد 
وتحديداً  الفني،  الخلق  عبر  االألم�اني  الثقافي  الم�سهد  في 
اإل��ى  والتعّط�س  ه��ذا  الر�سى  ع��دم  ال�سعري�ة.  المقول�ة  عبر 
الرحيل  اإلى  »هيب�ريون«  بموؤلف  دفعا  حديث�ة،  اإبداعي�ة  خلق 

عن وطن�ه بح�ثاً عن حق�ائق مبتكرة. وها هو في العام 1801، 
يحمل حقيبت�ه متوّجه�اً اإلى جنوب فرن�س�ا للعم�ل كمربٍّ لدى 
عائل�ة القن�سل االألم�اني في مدين�ة بوردو. وقبل �سفره اأطلق 
اإلي�ه  ي�سعى  ك��ان  بم�ا  ما  ح��ّد  اإل��ى  تذّكرنا  التي  الكلم�ات  ه��ذه 
الم�ّس�اء رامب�و من وراء رحلت�ه اإلى اليم�ن: »بو�سعي االآن اإدراك 
�ا نحن  عنَّ كبير،  ب�سكل  وذلك  اأف�سل،  وروؤي��ة  حقيق�ة جديدة، 
بقي  الذي  الفرن�سي  ال�ساعر  عك�س  وعلى  بن�ا«.  يحيط  وعّم�ا 
�سنوات طويلة في اليم�ن، كانت اإق�امة هولديرلين في فرن�سا 
ق�سيرة نوع�اً ما، اإذ عاد اأدراجه بعد علم�ه بموت المراأة التي 
كان �ُس�ِغف بها اأيام عمله في �ستوتغارت، زوزيت غونتار، والتي 
ديوتيم�ا،  بالكاهن�ة  تيّمن�اً  »ديوتيم�ا«  كتاباته  ي�سّميها في  كان 
التي اأعلمت �سقراط عن قد�سّية الحب في »وليم�ة« اأفالطون. 
الراين  اإلى بالد  الرجوع  له، فقّرر  كان موت زوزيت �ساعق�اً 
1802، قاطع�اً، وهو في حاٍل يرثى له، جزءاً كبيراً من  العام 
غيَّ�ر مجرى  االألي�م  الحدث  االأق��دام. هذا  على  م�سياً  رحلته 
ليعتزل  بل�ده،  اإل��ى  و�سوله  حال  نف�سه  على  انكف�اأ  اإذ  حي�اته، 
له. م���الذاً  ال�سعري  التكوين  ف��ي  وليجد  واأ���س��دق��اَءه،  اأهل�ه 

كتاباته  يح�سو  االألم�ان،  من  اأََنف�ه  عن  ُيعبِّر  كي  نيت�س�ه،  كان 
وم�اآثره بكلم�ات فرن�سية، كم�ا فعل في »اإن�ساني، جداً اإن�ساني«، 
الذي اأهداه، نكاي�ة باأبن�اء قومه، اإلى فولتي�ر. اأم�ا هولديرلي�ن، 
الذي اأخذ البع�س يرى في�ه ن�سف مجن�ون العت�زال�ه الن�ا�س 
هه بال�سعر بعد غياب ديوتيم�ا، فكانت له طريقت�ه في  ول�تدلُّ
االأدب��ي��ة  للتّيارات  تج�اهله  عبر  وذل��ك  ثقافت�ه،  اأبن�اء  ازدراء 
والفكرية التي اأخذت باالزده�ار في األمانيا مع ظهور الفل�سفة 
االإرث  للن�هل من  الما�سي  اإلى  الرجوع  اآث�ر  الكانطي�ة، حيث 
للعكوف  به  دفع  ما  وه��ذا  القدامى.  اليون�انيين  لدى  الفني 
على ترجم�ة �سوفوكلي�س، ُمعي�داً نقله اإلى االألم�اني�ة باثنَتين 
»اأنتيغون« و»اأوديب«. في  التراجيدي�ة،  اأ�سهر م�سرحياته  من 
تلك االآون�ة، لم يفهم الكثيرون من معا�سري هولديرلين ما 
كان يريده من اإعادة ترجمة هذين العملَين، اإذ اعتبر �سيلينغ 
اأن��واع  من  »نوعاً  اإل��ى هيغل،  ر�سالة  في  يوم�اً  ذل��ك، كما كتب 
الع�سرين  القرن  اأن ينتظر  الجنون«. وكان على هولديرلين 
واأب���ح�������اث ه��اي��دي��غ��ر، ف��ال��ت��ي��ر ب��ن��ي��ام��ي��ن وم��وري�����س ب��الن�����س��و، 
الإن�سافه وللك�سف عن قيمة ترجمت�ه الجديدة ل�سوفوكلي�س. 
بل  اليوناني،  الن�س  ظاهر  ترجم�ة  يوم�اً  يبغي  ك��ان  ما  فهو 
بجموح  االألم�اني  الن�س  اإل��ى  االإي�����س��ال  على  ج��اه��داً  باطنه، 
�سوى  لي�ست  وكاأنه�ا  يبدو  التي  االإغريق�ية  ال��روح  وت�سّوف 
والغربي�ة  الجرمانية  الثقافة  وعقالني�ة  لمنهجي�ة  النقي�س 
اإلى �سديقه ك�ازيمي�ر بولين�دورف،  على ال�سواء. ففي ر�سالة 

كتب هولديرلين: »اأرغب اأن اأقّدم اإلى الجمهور، بطريقة اأكثر 
حيوية عّما هو معهود، الفنَّ االإغريقي، الذي هو غريب عّنا 
َقب�ِل به�ا كيفم�ا كان، وذلك  التي  باإجماع قومي مع االأخطاء 
من خالل االإظه�ار، وب�سكل اأف�سل، للعن�سر ال�سرقي الذي لم 
يعترف به، وبتقويم االأخطاء الجمالية اأينم�ا وجدت«.                                                              
ب��ع��د ذل���ك م�����س��ى ه��ول��دي��رل��ي�����ن اإل����ى ت��رج��م�����ة ب��ي��ن��دار، اأح���د 
اأ�سلوب  على  اأنا�سيده  في  عثر  حيث  االإغ��ري��ق،  ال�سعراء  كبار 
االق��ت�����س�����اب، وع��ل��ى ال��م��ي��ول ال��روؤي�����وي وال��ق��د���س��ي��ة الكامنة 
ف���ي ال��غ��ن��ائ��ي��ة ال�����س��ع��ري��ة. وق���د ُت��ح��ي��ل��ن�����ا م��راج��ع��ت��ن��ا ل��ل��ج��ذر 
االإيتمولوجي لكلم�ة »�سعر«، »gnuthciD« باالألماني، القادمة 
االآب���اء  عند  تعني  ال��ت��ي   »eratciD« كلمة  م��ن  الالتينية  م��ن 
اهتم�ام  �سّر  فهم  على  للكتابة«،  االإلهي  »الم�سدر  الكن�سيين 
بين�دار،  اأم��ث��ال  الوجدانيين  ال�سعراء  بكتابات  هولديرلين 
التكوين  عالم  بين  ما  وثيق�اً  ربطاً  ق�سائده  في  نجد  ال��ذي 
ال�����س��ع��ري وع��ال��م ال��م��ق��ّد���س. فف�ساًل ع��ن ك��ون��ه ت��ع��ب��ي��راً عن 
في�سانات الداخل الح�سّية، كان هولديرلين يرى في ال�سعر 
الغنائي، ال�سبيل اإلى اإدراك االأ�سرار ال�سموية واكت�ساف ما هو 
القدامى  اليونانيي�ن  لدى  الغنائية  كانت  فكما  دني�وي.  فوق 
ق�سائد  عبر  بعد  م�ا  في  وترجمته  االآله�ة  كالم  على  ت�اً  تن�سّ
اإلى الع�امة، كان ال�سعر بالن�سبة اإلى هولديرلين ارتق�اًء لروح 
ال�ساعر الهائمة بالمطلق من اأجل ت�س�ّيد حقائق ُعلوي�ة، ومن 
ثم كتابته�ا في ُجم�ٍل �سعرية وتمريره�ا اإلى �سائر الخلق: »مع 
هذا، وتحت اأعا�سي�ر ال�رب،/ ينبغي علين�ا/ اأيه�ا ال�سعراء/ اأن 
نبقى مك�سوفي الروؤو�س/ اأن َنقب�س على األ�ق ال�رّب، باأيدين�ا/ 
م الهب�ة الُعلوي�ة اإلى النا�س/ الأنن�ا الوح�يدون/ الذين  واأن ُنق�دِّ

لن�ا قلوب �سافية/ واأي�اٍد بريئ�ة كاالأطف�ال«.
ك�النا�سك الذي قّرر االبتع�اد عن النا�س �سعياً منه للو�سول اإلى 
هولديرلين  انقطع  االإله�ي«،  »ال��زواج  المت�سوفة  ت�سّمي�ه  ما 
اأك��ث��ر من  لُيم�سي  ال��خ��ارج�����ي،  ال��ع��ال��م  ع��ن  اإرادت�������ه  بمح�س 
وليتوّقف  تزيم�ير،  اإرني�ست  النج�ار  منزل  في  ع�ام�اً  ثالثي�ن 
اأي�ام عمره ق�سيدة حي�ّة تحكي  الكتابة، �سانعاً من بقية  عن 
ال�سعر.  هوى  على  العي�س  اًل  مف�سّ الدني�ا،  طّلق  رجل  ق�سة 
وبالرغ�م من اأن هولديرلين لم يكن غزيراً في اإنت�اجه االأدبي، 
لل�سعر الحديث  �س�اً  ُيعدُّ موؤ�سِّ اأن �سوت�ه ال�سعري ال�سافي  اإال 
كافي�ة  لبودلير  �سوداء  ق�سائد  ب�سع  كانت  فكم�ا  اأوروب�ا.  في 
لقلب معايير ال�سعر الفرن�سي المعا�سر، كانت حفن�ة اأنا�سيد 
�سرقه�ا هولديرلي�ن من اأفواه االآله�ة، كفيل�ة باأن تكون م�سدر 
وحي للعديد من التج�ارب ال�سعرية اال�ستثنائية في الثق�افة 

الغربية، كتجرب�ة بيي�ر ج�ان ج�وف وب�ول ت�س�ي�الن.

هولديرلين، 
بري�سة: عبد 
اهلل اأحمد.

وال���ع���ال���م ي��ح��ت��ف��ي ب���ال���ي���وم ال��ع��ال��م��ي 
ع���ن���ا ال�����س��اع��ر  ل��ل�����س��ع��ر وب��ال�����س��ع��ر، ودَّ
الطنجاوي ال�ساب منير بولعي�س، كّنا 
ي�سّم  والذي  »لويال« بطنجة  نجل�س في مقهى 
نتاآمر على االحتفاء  المدينة  نخبة من مثّقفي 
من  مي�ساج  فاجاأنا  حينما  البكر  وديوانه  بمنير 
اأح���د اأخ��الئ��ه االأوف���ي���اء ي��ق��ول ب��ال��ح��رف: »م��ات 

منير...«!
للحديث  ملحقاً  �س  تخ�سّ و»ال��غ��اوون«  وال��ي��وم، 
ع���ن ال�����س��اع��ر ال���راح���ل وم���ن���ج���زه، اأ����س���ّط���ر ه��ذه 
جمالية  مالمح  بع�س  عند  تقف  التي  ال��ق��راءة 
على  مرّكزة  ال�ساعر،  تجربة  في  النثر  ق�سيدة 

ن�س واحد من ن�سو�س ديوانه.
ال يبتعد منير بولعي�س في ديوانه »لن اأ�سّدقك 
ع��ن االأج�����واء ال�سعرية  ال��م��دي��ن��ة« ك��ث��ي��راً  اأي��ت��ه��ا 
ق�سيدة  �سعراء  بها  تو�ّسل  التي  التقنيات  وع��ن 
العربي  االأدب  ف��ي  بزوغها  منذ  العربية  النثر 
نحو  تنزع  بولعي�س  ق�سيدة  اأن  غير  المعا�سر، 
�سكل  في  �سورها  وت�سنع  واالخ��ت��زال،  التكثيف 
لمحات اأو وم�سات اإ�سارية نّفاذة جارحة، خا�سة 
ال�����س��اع��ر رّك���ز م��و���س��وع دي���وان���ه ع��ل��ى مدينة  اأن 
في  �سّكلته  وما  واإن�سانها  بطبوغرافيتها  طنجة 
اأخ��رى من دالالت  �سّكانها وفي ثقافات  وج��دان 
رمزية: اإن�سانية وثقافية. وال�ساعر يحمل معول 
التمّثالت  ليزعزع  ال�سعري  تخييله  في  ال�سّك 
ال��ن��ا���س عن  ال��ت��ي يحملها  وال�����روؤى وال��ق��ن��اع��ات 
الراف�س  ال�ساخر  الح�ّس  ه��ذا  ول��ع��ّل  المدينة. 
كما  النثر  ق�سيدة  �سعرية  ف��ي  غمي�س  ج��ذر  ل��ه 
ومن  والمغرب  الم�سرق  في  كتابها  جّل  �ساغها 
ق�سيدة  ف��ي  بولعي�س  ي��ق��ول  االأج��ي��ال.  مختلف 
االأحد!؟/  ظهيرة  �ست�سنع  »ماذا  »طنجافوبيا«: 
هل �سترقد كقّط خامل/ على طوار ال�ستاء/ كي 
تن�ست لطقطقة عظامك؟/ هل �ستدعو اإلكترا/ 
اإل��ى  ب����ار؟/ ه��ل �ستن�ست  اإل���ى ب��ي��رة ف��ي دي��ن�����س 
ال�ساك�سفون/ في tanjaz؟/ هل �ستوّدع رفيقك/ 
)معتقل الراأي ال�سابق(/ الفائز في قرعة ال�سفر 
اإلى نيويورك/ حيث الحّرية ُتختزل في تمثال/ 
هل �ستحلم بمدن اأبعد؟/ هل �ستكتب الق�سيدة/ 
ال��ت��ي ���س��ت��وّق��ع/ م��ع��اه��دة ال�����س��ل��ح/ ب��ي��ن ال�سوق 
هراقلي�س  ب��ي��ن  ال���ب���ّران���ي/  وال�����س��وق  ال��داخ��ل��ي 
معجم  بين  واالأطل�سي/  المتو�سط  بين  واآنتي/ 
�سكري  بين محمد  �سرفانت�س/  موليير ومعجم 

وبول بولز/ بينك وبينك...«.
هذا المقطع ُيبيِّن طابع التخييل لدى بولعي�س 
واللعب  وال�سخرية  المفارقة  اإل��ى  ي�ستند  ال��ذي 
تمّثل  في  الماألوف  وك�سر  المتلّقي  انتظار  باأفق 
ي�سخر  ال�ساعر  اإن  النا�س.  ل��دى  طنجة  مدينة 

المدينة  اأبناء هذه  الذي يحياه جّل  الواقع  من 
نهارات  ُيم�سون  الذين  اأو  بالهجرة  الحالمين 
اأيام االآحاد، وغير االآحاد، مت�سّكعين اأو متراخين 
عن  الم�سهد  ويك�سف  الك�سل.  متع  في  �سادرين 
توّزعها  ف��ي  المدينة  عليها  تنطوي  تناق�سات 
ين يردان  بين اأمَرين دائماً، اأو بين �سيَئين نقي�سَ
اإلى دالالت  ال�ساعر  بها  يرمز  ثنائيات  �سكل  في 

ُنجملها على ال�سكل االآتي:
ال�سوق  والمدنّية/  الح�سارة   = الداخلي  ال�سوق 

البّراني = التخلف والبداوة.
 = اآن��ت��ي  والمجد/  وال��ق��ّوة  التغيير   = هراقلي�س 

المحافظة والخذالن والهزيمة.
والح�سارة  التقّدم   = المتو�سط  االأبي�س  البحر 
المجهول   = االأط��ل�����س��ي  ال��م��ح��ي��ط  وال��ت��وا���س��ل/ 

والعدم والحّرية الموهومة.
معجم  الفرانكفونية/  هيمنة   = موليير  معجم 

�سرفانت�س = هيمنة االإ�سبانية.
والهوية/  بالمكان  االرت��ب��اط   = �سكري  محمد 
بول بولز = االنعتاق من المكان االأ�سل واالإيمان 

باالآخر. 
االأن����ا واالأن�����ا ف��ي ت��ع��ّدده��ا وت��وّزع��ه��ا ب��ي��ن ه��ذه 
االأخالط، وفي حيرتها وتناق�ساتها الخا�سة. 

عن  الق�سيدة  �سعرية  تك�سف  ال�ساكلة  وب��ه��ذه 
ه��واج�����س ال����ذات واأزم��ات��ه��ا م��ن خ���الل تخييل 
�ساملة  حيرة  لت�سبح  ال��ذات  حيرة  من  ينطلق 
تك�سف حيرة المدينة وتوّزعها بين متناق�سات 
عديدة. وهذه الثنائيات المتناق�سة ال يعتبرها 
اإنها  ب��ل  الكثيرون،  يتوّهم  كما  م��ي��زًة،  ال�ساعر 
اأبناء المدينة  ت�سكِّل مر�ساً نف�سياً وفوبيا لدى 
م��زدوج��و  العمق  ف��ي  الأن��ه��م  بها  المعجبين  اأو 
يتنّف�سونها  انف�سام  حياة  يحيون  ال�سخ�سية 
م��ع ذّرات ه���واء ال��م��دي��ن��ة. وال��ن��اظ��ر ف��ي دي��وان 
ق���ك اأي��ت��ه��ا ال��م��دي��ن��ة« ي��ل��ف��ت ن��ظ��ره  »ل���ن اأ����س���دِّ
الواقع  مفارقة  عن  الك�سف  في  ال�ساعر  اإمعان 
الكّتاب  بها  في مدينة طالما حلم  و�سورياليته 
الخلد  جنان  من  جّنة  واعتبروها  والمبدعون 
عليها  يعثر  قّلما  بنعم  الفّنان  فيها  ينعم  التي 
في اأماكن اأخرى، غير اأن منير بولعي�س يك�سف 
عن اأوجه اأخرى كاذبة زائفة لهذه المدينة التي 
لم يعد ي�سّدق طهرها و�سفاَءها. وفي المقطع 
اإلى  وا�ستنادها  الق�سيدة  �سردية  نلم�س  ال�سابق 
كما  ال�سردية،  ه��ذه  ت�سّكل  وجزئيات  تفا�سيل 
واإيقاع  وحركية  بحيوية  تت�سم  الن�س  جمل  اأن 
التكثيف  ب���الغ���ة  وّظ����ف  ال�����س��اع��ر  الأن  ���س��ري��ع 
وال��ت��ل��م��ي��ح ع��ب��ر ���س��ور ا���س��ت��ن��دت اإل����ى ث��ن��ائ��ي��ات 
�سّدية واإلى طاقَتي اال�ستفهام والتعّجب لخلق 

عوالمها التخييلية.

محمد الم�شعودي

يا منير ا�ستيقظ، اإنه خطاأ 
الحياة  تكون  اأن  ري��ب  دون 
الحياة  بالخديعة،  م�سبكة 
ينتهي،  ال��ع��م��ر  ل��ك��ن  اأب������داً  ت��ن��ت��ه��ي  ال 
وط��ن��ج��ة ال ت�����زال  ت��ط��ل��ب اأك���ث���ر مما 
االآن،  �سيء  ق��ول  عليك  لي�س  تمنحه، 
فاأنا اأخ�سى اأن يكون غيابك اإعالناً عن 
هيرودوث،  عنها  حّدثنا  التي  النهاية 
ه����ل اأوا������س�����ل ����س���رد ت��ف��ا���س��ي��ل ح��ّب��ك 
الوجه  الأن���ه  فقط  م��ي��ك��ري،  لمحمود 
ال�سبعينيات.  لجيل  واالأ�سفى  االأمثل 
اللم�سة  ذات  الفترة  بهذه  اأذك��ر ولعك 
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة )ال����ح����ب وال�������س���الم(، 
حّدثتك عن  »البيتلز« فذّكرتني بجون 
ق�سيدتك.  ج�سد  في  وح�سوره  لينن 
كان »مهرجان الفيلم الوطني« فر�سة 
اأحّبتك، فاأي ت�سابه بينك وبين  للقاء 
المكان  في  معاً  واأنتما  �سكري  محمد 
باولو  قال  »الروك�سي«.  بمقهى  نف�سه 
كويلو: »المدن ال تموت اأبداً، وحدهم 
المدن  اإن  فاأجبته  يموتون«.  �سّكانها 
اآخر االأمر  ، ال ت�سبه في  اإل��يَّ بالن�سبة 
اإال مجانينها: براغ ال ُتذَكر اإال بكافكا، 
ب��ع��ي��ون  اإال  ُت�����رى  اآي���ر����س ال  ب��وي��ن�����س 
بورخي�س، القاهرة ال ُت�ست�سرف �سوى 
اأن  ذل��ك  محفوظ،  نجيب  مرقب  من 
كل حوا�سر العالم تجعل من مبدعيها 
به،  ويتغّنون  با�سمها  يتكّلمون  �سفراء 
لمبدعيها  تتنّكر  مدينة  نجد  وقلما 
م��ث��ل ط��ن��ج��ة، ال��ت��ي ج��ع��ل��ت م���ن م��وت 
بئي�سة  ل�سفحة  قلباً  �سكري  محمد 
ط��ال��م��ا اأّرق�����ت ال��ك��ث��ي��ري��ن، واإخ���را����س���اً 
من  وح��ده  التي  الف�سيحة  الأج��را���س 
كان يعرف كيف يقرعها في وجه من 
دوا و���س��ع ال�����س��ب��اغ، ف���وق مالمح  ت���ع���وَّ

مدينة دّمرتها التجاعيد والكدمات!
ي��ا ل��ل��م��ف��ارق��ة، ك��ن��ت ت��رف�����س االأف���الم 
الأن  ب��ل  ممّلة،  الأن��ه��ا  لي�س  الطويلة، 
حد  على   - طولها  تحتمل  ال  الحياة 
ت��ع��ب��ي��رك - اأن����ت ال��م��ف��ت��ون ب���االأف���الم 
ال��ق�����س��ي��رة، وال���ح���ري�������س ع��ل��ى ت��ت��ّب��ع 
ج����دي����ده����ا ف�����ي »م�����ه�����رج�����ان ط��ن��ج��ة 
ال��م��ت��و���س��ط��ي«، ك��ن��ت ت�����س��ي��د ب��ت��ج��ارب 
و�سّدك  ن���ادرة،  التماعة  في  االآخ��ري��ن 
اأك���ث���ر ���س��ري��ط ���س��دي��ق��ك م��ن��ي��ر ع��ب��ار 
»باري�س على البحر«. كنت ت�سرخ في 
مركباً  طنجة  الفتقاد  ح��زي��ن  �سمت 

اال�ستمتاع  من  �ساكنتها  ُيمكِّن  ثقافياً 
فت حياتك  بمختلف الفنون. فلَم توقَّ
ف���ج���اأة، وك��اأن��ه��ا ���س��ري��ط ق�����س��ي��ر! هل 
كنت تعلم اأن حّبك لها بق�سر �سريط 
فنانك  لوحات  ت�ستطيع  هل  عمرك؟ 
تجاعيدك  تج�ّسد  اأن  الحلوبي  حمزة 

في الغياب؟
ق��ل��ت ل��ي ف��ي ال��رك��ن االأي�����س��ر لمقهى 
»ب����اري���������س« ان���ت���ه���ى زم������ن ال���م���الح���م 
وال��ب��ط��والت، لكن زم��ن ال��م��ق��اوم��ة ال 
ينتهي، وكاأنك واأنت تحمل �سورة �سي 
غيفارا في حقيبتك التي لم تفارقك 
تتاأّهب  كنت  الرحيل،  �ساعة  اإال  اأب���داً 
من  و�سعوبة  �سرا�سة  اأ���س��ّد  لمقاومة 
اخترت  وال��ف��راغ.  للعولمة  مقاومتك 
ال��ع��دم  ت�����س��يء دروب  اأن  ال��ب��ه��ي  اأي��ه��ا 
بعدما خذلتك زنقة ال�سياطين، قّدمت 
التي تن�سف  للق�سيدة  حياتك قرباناً 
وتمنحهم  المزّيفين  ال�سعراء  فقط 
اأع��م��اق  اإل���ى  وت��اأخ��ذ  الهجين،  المجد 
وحدها  لها  ُيخل�س  م��ن  ك��ل  االأر�����س 
وي��ح��ّب��ه��ا ب��اف��ت��ت��ن��ان. ال ت��ق��راأ ال��رواي��ة 
لمع�سوقتك  منك  تمجيداً  تحّبها  وال 
ال��ت��ي ك��ان��ت تنتظرك واأن��ت  ال��وح��ي��دة 
االأل��م  ت��ح��ارب  الملتهب،  فرا�سك  ف��ي 
بالمجاز. كنت �سديد الوالء للق�سيدة 
المنثورة بعيداً عن قيود الفراهيدي، 
ط��وال  وعلله  بزحافه  الُم�سبع  واأن���ت 
�سنواتك الجامعية... اخترت الرحيل 
االأزرق  م��ح��م��د  ����س���دي���ق���ك  وت����رك����ت 
ي��ب��ح��ث ع��ن��ك، وي��ج��ل�����س ع��ب��ث��اً ينتظر 
زمن  اإل��ى  تذهب  اأن  اخترت  قدومك. 
لل�سما�سرة  خ��دم��ة  ُت�����س��دي  ك��ي  بعيد 
كي  الخلوية  هواتفهم  �سحنوا  الذين 
ي��ت��ح��ّدث��وا. اأن���ت ال���ذي ل��م تكن تطيق 
ال���ج���ل���و����س م����ع م���ح���ّب���ي ال�����س��ي��ط��رة. 
ت���رى م��دي��ن��ت��ك ت�سير  ا���س��ت��ي��ق��ظ ك���ي 
ال�سهداء وتغّطي  اإلى مقبرة  برفقتك 
ت��اأّخ��ر  المتو�سطي.  ب��ن��ه��اره��ا  وج��ه��ك 
ن��دي��م��ك ف��ا���س��ل ����س���ودان���ي ف���ي رح��ل��ة 
اإل����ى طنجة،  ال���ع���ودة م��ن ك��وب��ن��ه��اك��ن 
ولحظة و�سوله لن  يجد من يخّفف 

من حرقته عليك...
ذاك��رة  بق�سائدك  ت�سيء  ه��ن��اك  اأن���ت 
الم�ستقبل، ونحن هنا نتابع ال�سريط 
الطويل الممّل على �سا�سة ت�سبه وجه 

حبيبتك طنجة.

عبد ال�شالم دخان

ملحق خا�ص
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حيث قراأ اأحدهم ب�سوت عاٍل ق�سيدة »عواء« 
اأخ��رى« كان �سدر  من ديوان »عواء وق�سائد 
حديثاً لدى »دار �سيتي اليت�س«، وكان ديواناً 
الطليعي  االأميركي  لل�ساعر  الحجم  �سغير 
تمّزقت  ب��اأن��ي  ���س��ع��رت  ل��ق��د  غين�سبيرغ.  اآل���ن 
ب��ع��د ���س��م��اع��ه��ا، ل��ي�����س ف��ق��ط ب�����س��ب��ب ك��ل��م��ات 
نبرتها  وروح  لقّوة  اأي�ساً  بل  الق�سيدة،  تلك 
واإيقاعها، واالأهم ما ك�سفته لي عن خيبة اأمل 
الخم�سينيات  اأح���داث  ظ���روف  ب�سبب  جيلي 
»ال��م��ك��ارث��ي��ة« ف���ي ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة من 
ن��ف��اق وق��ب��ح واأك��اذي��ب ووج���وب اّت��ب��اع ال��ُع��رف 
لي  ك�سفته  م��ا  وك��ذل��ك  ال�سائد.  المجتمعي 

عن تناق�سات نف�سي وذاتي.
�سيتي  »دار  اإلى غين�سبيرغ، عبر  كتبت ر�سالة 
الي��ت�����س«، ق��ل��ت ل��ه فيها اإن��ن��ي ���س��اأن��ت��ظ��ره في 
بتاريخ  فران�سي�سكو  ب�سان  معّين  �سارع  زاوية 
ك���ذا وك����ذا. اأذك����ر اأن����ي ق���دت ال�����س��ّي��ارة ط��وال 
األبوكركي  مدينة  م��ن  الليل  وط���وال  النهار 
اإلى �سان فران�سي�سكو من دون اأدنى �سك باأنه 
الوقت.  ذلك  في  انتظاري  في  هناك  �سيكون 
زاوي���ة ذلك  اإل��ى  ال��وق��ت المحّدد ذهبت  وف��ي 
ال�سارع وانتظرت، لكن غين�سبيرغ لم يح�سر. 
في  اأ���س��دق��اء  اأ�سبحنا  عندما  �سنوات،  وبعد 
»جهلي  ب�سبب  معاً  �سحكنا  نيويورك  مدينة 
الجغرافي ال�ساذج« الأني وقفُت وانتظرته في 
بالفعل  ينتظرني  ك��ان  بينما  الخطاأ  المكان 

في المكان ال�سحيح. 
وفتحتني  ف��ّج��رت��ن��ي  »ع������واء«  ق�����س��ي��دة  ل��ك��ن 
واحد  ذلك  اأن  واأعتقد  نف�سي،  اأم��ام  وعّرتني 
م���ن االأ����س���ي���اء ال���ت���ي ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ق�����س��ي��دة 

الناجحة القيام به.
العام 1961 ذهبُت اإلى مدينة مك�سيكو �سيتي، 
ا�ستمّرت  رحلة  بداية  في  المك�سيك،  عا�سمة 
ال�سمالية،  فيتنام  ك��وب��ا،  �ست�سمل  ق��رن  رب��ع 
ف��ي المدينة  ب��ي��رو، ون��ي��ك��اراغ��وا. ول��وح��دي 
الجديدة، عثرُت على ميدان زونا رو�سا الذي 
يرتاده االأدباء والر�ّسامون، وعثرُت على �سّقة 
وزوجته  المانيتا  فيليب  االأميركي  ال�ساعر 
كانت  الليالي،  بع�س  وف��ي  لو�سيل.  ال�سّيدة 
يجتمعون  ال�����س��ب��اب  ال�����س��ع��راء  م��ن  مجموعة 
اأخرى  في تلك ال�سّقة من المك�سيك وبلدان 

الالتينية  اأم��ي��رك��ا  م���ن 
وال�����والي�����ات ال��م��ت��ح��دة. 
اأن  ال����رغ����م م����ن  وع���ل���ى 
ال��ق��ل��ي��ل م���ّن���ا ك����ان ي��ق��راأ 
االآخرين  بلغة  يتكّلم  اأو 
ب�������س���يء م����ن ال���ط���الق���ة، 
ن��ت�����س��ارك  ك���ن���ا  اأن����ن����ا  اإال 
الق�سائد  ق���راءة  ف��رح��ة 
ال����ج����دي����دة و���س��م��اع��ه��ا، 
ون��ح�����ّس ب��اإي��ق��اع��ات غير 
م��ت��وّق��ع��ة وغ��ي��ر م��األ��وف��ة 
معا�سرة  م��وا���س��ي��ع  ف��ي 
وغ����ي����ر م����ع����ه����ودة. ه���ذه 
»المرتجلة«  ال�سالونات 
اأك����دت ل��ي وج���ود حاجة 
���س��روري��ة ل��م��ن��ت��دى كي 
ونتعارف  ونترجم  نن�سر 

اإلى اأعمال بع�سنا.
ول��������ه��������ذا، ق�������������ّررت اأن�������ا 
وال�������س���اع���ر ال��م��ك�����س��ي��ك��ي 
���س��ي��رج��ي��و م��ون��دراغ��ون 

فترة  تلك  كانت  المنتدى.  ه��ذا  مثل  اإن�����س��اء 
في  وك��ّن��ا  والن�سيطة،  المجيدة  ال�ستينيات 
اأحد اأهم المراكز الثقافية الناب�سة في تلك 
كورونو  »اإي��ل  مجلة  وح��ّررن��ا  اأ�ّس�سنا  ال��ق��اّرة. 
وفي  اللغة.  ثنائية  اأدبية  كمجلة  اإمبلومادو« 
المك�سيك  م��ن  اأ�سدرُتها  التي  المجّلة  تلك 
 1962 )من  واالإ�سبانية  االإنكليزية  باللغتين 
مزيجاً  فيها  ن�سرنا  م��ا  �سرعان   )1969 اإل��ى 
منّوعاً من اأعمال �سعراء م�ستقّلين من جميع 
غين�سبيرغ  اآل��ن  ذل��ك  ف��ي  بما  العالم،  اأن��ح��اء 
االإ���س��ب��ان��ي��ة،  باللغة  االأول����ى  ل��ل��م��ّرة  م��ت��رَج��م��اً 
واإرن�����س��ت��و ك��اردي��ن��ال م��ت��رَج��م��اً ل��ل��م��ّرة االأول���ى 
باللغة االإنكليزية. ووا�سلت المجّلة ال�سدور 
 - المكارثية  الحقبة  تبعات  ا�ستمرار  رغم   -
ال�سنة  ون�سف  �سنوات  ثماني  لمّدة  باأعجوبة 
اأع����داداً  واأن��ت��ج��ن��ا   ،1969 ال��ع��ام  توقفت  حتى 
ف�سلية من 200 - 300 �سفحة في المتو�سط. 
اإم��ب��ل��وم��ادو«  »اإي���ل ك��ورون��و  لقد ك��ان��ت مجلة 
الأنها  كامل  جيل  نه�سة  في  محورية  نقطة 
ال�����س��ارع  اإل����ى  ن��ق��ل��ت االأدب م���ن االأك��ادي��م��ي��ة 

والمقهى حيث مراكز االإبداع والتغيير.
ال�سعر  اإلى قدر كبير من  القراءة واال�ستماع 
اأعطياني �سيئاً مهماً.  باللغة االإ�سبانية اأي�ساً 
ُتثري  اأكثر من لغة واحدة  اأن معرفة  اأعتقد 
اإل����ى ح���ّد ك��ب��ي��ر ال���ق���درة ع��ل��ى ا���س��ت��ك�����س��اف كل 
اأك��ث��ر م��ن لغَتين،  م��ن��ه��م��ا. ل��و ك��ن��ت ت��ع��ّل��م��ت 
اأك��ث��ر  ال��ل��غ��ة نف�سها  ال���س��ت��ف��ادت ع��الق��ت��ي م��ع 
من ذلك. تم�سية تلك ال�سنوات الثماني في 
اللغة لم ي�سعني فقط  تحرير مجلة ثنائية 
باللغَتين،  يكتبون  ���س��ع��راء  م��ع  ات�����س��ال  على 
مع  اأي�ساً  لكن  فقط،  واالإ�سبانية،  االإنكليزية 
ترجمات من لغات اأخرى، ومنحتني »عالقة 
والمنطوقة  المكتوبة  الكلمة  م��ع  حميمة« 
وت��اأث��ي��ره��ا  اأه��م��ي��ت��ه��ا  و���س��ف  الم�ستحيل  م��ن 

بالكلمات. 
اإنترنت،  وفي ذلك الع�سر الذي لم يكن فيه 
على  يعتمدان  والن�سر  الكتابة  م��ن  ك��ل  ك��ان 
وردي��ئ��ة،  متخّلفة  حكومية  ب��ري��دي��ة  اأن��ظ��م��ة 
ويعتمدان على ماكينة �سّف و�سّب الحروف 
ت���اي���ب« وق������درات مطبعة  ال��ب��دائ��ي��ة »الي���ن���و 
وفي  غ��ال��ب��اً.  واح��د  �سخ�س  ُي��دي��ره��ا  �سغيرة 

ب��ع�����س االأح�����ي�����ان، ك���ّن���ا ن��ع��ت��م��د ك���ث���ي���راً ع��ل��ى 
مكالمات هاتفية دولية عبر البحار. كنا نزهو 
نزور كل يوم  اأي�ساً  با�ستقاللنا. وكّنا  ونفخر 
مكتب البريد في الحّي حيث نجد الع�سرات 
من الر�سائل والمخطوطات تنتظرنا ب�سعادة 
وف���رح م��ن ك��ل اأن��ح��اء ال��ع��ال��م. ك��ان��ت و�سيلة 
الدعاية الوحيدة لنا هي ال�سير في ال�سوارع 
وم��ح��ادث��ة ال���م���اّرة ع���ن م��ج��ّل��ت��ن��ا! ك��ّن��ا ن���وّزع 
بحما�سة مجموعة من الن�سخ على المكتبات، 
لتعبئة  الجلو�س  غرفة  اأر�سية  على  ونجل�س 
اأوام�����ر ����س���راء ن�����س��خ ل��ن��ر���س��ل��ه��ا ب��ال��ب��ري��د اإل���ى 

المكتبات في كل مكان في العالم. 
ال�����س��ع��ر  ك��ت��اب��ة  ب������داأُت  ع��ن��دم��ا   ،1961 ال���ع���ام 
ف���ي ب��ل��د م���ا ي����زال ي���خ���رج ب���ب���طء م���ن حقبة 
»مكارثية« مرعبة، كان التوا�سل مع ال�سباب 
»ال�سعراء  اأن  عّلمني  ال��الت��ي��ن  االأم��ي��رك��ي��ي��ن 
اأي  ع��ن  ال��ك��ت��اب��ة  بالفعل  يمكنهم  ال��ج��ّي��دي��ن 
الفكرة  مجبرًة  ا�ستوعبت  للتّو  كنت  ���س��يء«. 
اأن  عن  الخم�سينيات  في  القمعية  المكارثية 
»ال�سيا�سة ال يمكن اأن تكون جزءاً من ال�سعر« 
الأن »ال�سعر الجّيد، كما حّذرنا االأكاديميون، 
ي��ج��ب اأن ي��ك��ون »م���ا ب��ع��د ���س��ي��ا���س��ي«! وذل���ك 
بعك�س ما فهمه ال�سعراء في اأميركا الالتينية 
اأن الخطر  اأخ����رى م��ن ال��ع��ال��م ع��ن  واأج�����زاء 
لي�س  ال�سعر«  »ج���ودة  ي��ه��ّدد  ال���ذي  الحقيقي 
الخو�س في ال�سيا�سة، كما حاول االأكاديميون 
االأميركيون المكارثيون اإيهامنا، بل التقليد، 
والمبالغة في العاطفة، واالبتذال، والخداع، 
ك��اأداة للتعبير ثم  الكلمة  وعدم احترام قيمة 

التغيير.
نعرفه،  كّنا  ما  جميع  عن  المجلة  في  كتبنا 
في  اإل��ي��ه��ا  ن�سعى  وح��اج��ة  اأه���م مطلب  وع���ن 
خ��ب��رت��ن��ا ال�����س��خ�����س��ي��ة ال���ت���ي ي�����س��ارك��ن��ا فيها 
ال�ستينيات  في  ال�سباب  ال�سعراء  من  العديد 
»الحاجة  وه��ي  والثمانينيات،  وال�سبعينيات 
واك��ت�����س��ف��ُت  االج��ت��م��اع��ي«.  للتغيير  ال��م��ا���س��ة 
»التقاليد  اأهمية  الالتينية  اأميركا  في  اأي�ساً 
ال�سفوية« الموجودة في جميع اأنحاء العالم، 
ب��م��ا ف��ي ذل���ك وب���غ���زارة ف��ي ب��ل��دي: ال��والي��ات 
المتحدة. لكن ربما الأن »التقاليد ال�سفوية« 
الناحية  م��ن  اأك��ث��ر قيمة  ك��ان��ت  ال��خ��ارج  ف��ي 

ال��ث��ق��اف��ي��ة، ف����اإن ال�����س��ع��راء االأج���ان���ب ال��ذي��ن 
لهم  اأق��رب  كانت  ال�ستينيات  في  بهم  التقيت 
اإي��ق��اع��ات  ا�ستك�سفوا  ل��ق��د  ل����دّي.  ك��ان��ت  م��م��ا 
اأعمالهم.  ف��ي  و�سّمنوها  ل�سعوبهم  ال��ك��الم 
ال�سفوي،  التاريخ  ف��ي  العمل  ب���داأت  وعندما 
خ�سو�ساً مع الن�ساء، بداأت اأي�ساً اأفهم اأهمية 
واللهجة  المحّلية  و»الجعجعة«  »ال��رط��ان��ة« 
عملية  في  ال�سوت  ومقام  والنبرة  واالإي��ق��اع 
انتقال االأفكار الحّية، وبداأُت في دمج اأنماط 

حديث النا�س العاديين في �سعري. 
وعندما و�سلت الأّول مّرة اإلى مدينة نيويورك 
ك�����س��اع��رة م��ب��ت��دئ��ة اأواخ�������ر ال��خ��م�����س��ي��ن��ي��ات، 
ب��ادي  والم�سرحي  ال��روائ��ي  و�سّجعني  حّثني 
ذلك  نحو  اأو  �ساعة  تم�سية  على  ت�سايف�سكي 
يومياً كم�ستمعة في زاوية �سارع مزدحم و�سط 
نيويورك، ثم تاأّمل كمية ما تختزنه ذاكرتي 
اأحاديث النا�س العابرة بعد العودة  بدّقة من 
اإل����ى ال��ب��ي��ت. ل��ذل��ك ع��ن��دم��ا و���س��ل��ت اأم��ي��رك��ا 
اأذَنين متمّر�سَتين  الالتينية، كنت قد طّورت 

على ت�سجيل الحديث ال�سعبي العابر. 
ب�سذاجة  نعتقد  ك��ّن��ا  لقد  ت��اأك��ي��د،  بكل  ون��ع��م 
يغّير  اأن  يمكن  )وح����ده(  ال�سعر  اأن  و���س��دق 
العالم، وكتبنا ذلك في الكثير من افتتاحيات 
الق�سائد  ف��ي  اأي�����س��اً  ذل��ك  وانعك�س  المجّلة، 
الفئات  مختلف  م��ن  ل�سعراء  ن�سرناها  التي 
حرب  ع�سابات  اأع�ساء  كاثوليك،  )ق�ساو�سة 
االأ�سليين،  ال�سّكان  من  م�سعوذون  ي�سارية، 
ط���الب، ب��اح��ث��ون اأدب���ي���ون، وع��ّم��ال ع��ادي��ون( 
ب�سكل  ال��ف��ك��رة  ه���ذه  ���س��دى  رّددوا  جميعهم 
كّنا  باأننا  االآن  االع��ت��راف  ويمكنني  باآخر.  اأو 
ب�»الطاقة  موهوبين  و�سّذجاً  �سغاراً  بالفعل 
وت�سّوراً  فهماً  امتالكنا  من  اأكثر  واالإث����ارة« 
في  الأع��م��ال��ن��ا  الن�سبية  ل��الأه��م��ي��ة  ��ي��ن  واق��ع��يَّ
في  واالأح�����داث  ل��الأ���س��ي��اء  االأك��ب��ر  المخطط 
الكون. عرفنا بالفطرة ال�سبل التي »تتحّرك« 
ومار�سته  عرفته  ���س��يء  وه��و   - الكلمة  فيها 

العديد من ثقافات الع�سور ال�سابقة.
لم  اأن��ن��ي  اأع��ت��رف  االآن،  ن�سجُت  وب��ع��دم��ا   ...
تغيير  يمكنه  )وح��ده(  ال�سعر  اأن  اأعتقد  اأع��د 
العالم. لكن رغم ذلك، ال�سعر ال يزال مهّماً 
اأو  نعرف  اأننا  نظّن  مما  اأكثر  ربما  وم��وؤّث��راً، 
ن������درك. ن��ح��ن ن��ت��ج��اه��ل 
غير  �سفاته  ن�سطب  اأو 
القابلة للقيا�س، وحد�سه، 
و���س��ح��ره م��م��ا ي��ع��ّر���س��ن��ا 
ل��ل��خ��ط��ر، خ�����س��و���س��اً في 

االأزمات. 
ف��ي ال��واق��ع، وك��ي اأخ��ت��م، 
اأن����ا م���ت���اأّك���دة ت��م��ام��اً من 
ي��زال  وال  ك��ان  ال�سعر  اأن 
ب��دور  القيام  و�سيوا�سل 
م���ه���م ف����ي ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
ال������ح������ّي������ة، ال����ن����اب���������س����ة، 
وال��م��ت��غ��ّي��رة ب��ا���س��ت��م��رار، 
خ��ا���س��ة م��ن ق��ب��ل اأول��ئ��ك 
اأال  ي�����اأم�����ل�����ون  ال������ذي������ن 
ن���ه���ل���ك ج���م���ي���ع���اً ب�����س��ب��ب 
»ج����ه����ل����ن����ا« و»ج�������س���ع���ن���ا« 

و»المباالتنا«!
»االأدب  م���ج���ل���ة  ع������ن   )*(
ال���ع���ال���م���ي ال������ي������وم«، ال���ع���دد 

االأخير )ني�سان 2010(.

اآلن 
غيني�سبيرغ، 
بري�سة: عبد 
اهلل اأحمد.

ال�سوؤال  يطرحون  ال�سعر  وق���ّراء  ال�سعراء  جميع 
يغّيرنا  اأن  ال�سعر  ي�ستطيع  »هل  با�ستمرار:  االآت��ي 
بطرق  نف�سه  ال�سوؤال  ُيطرح  وقد  العالم«؟  ويغّير 
اأخرى، لكن هدف ذلك الت�ساوؤل ال يتغّير! بالطبع، يحق لنا 
اأن ن�ساأل: هل ي�ستطع ال�سعر اأن يكون مهّماً على نطاق عالمي 
على  التاأثير  حتى  اأو  تغيير  على  ال��ق��درة  لديه  وه��ل  �سامل، 
نت�سّرفه  اأو  نعتقده  ما  على  اأو  اإح�سا�سنا  اأو  تفكيرنا  طريقة 
اأو حتى ما نريده الأنف�سنا واالآخرين؟ وهل يمكنه اأن يك�سب 
قلب الحبيب؟ واأن يحفظ اأطفالنا ب�سالم؟ واأخيراً: هل يمكنه 
عك�س تغّير المناخ؟ اأو اإطعام الجائعين؟ اأو اأن ي�ساند بفعالية 
العدالة اأو يرفع الظلم اأو ُينهي الحروب؟ واالأهم للغاية: هل 

ي�ستطيع ال�سعر اأن يحقق ال�سالم الدائم بين ال�سعوب؟ 
ال�سوؤال لي�س �سطحياً ليكون حول ما اإذا كانت ق�سيدة مفردة، 
مّر  على  للنا�س  بالفعل  مهمة  الق�سائد،  م��ن  مجموعة  اأو 
ين  مهمَّ ال�سعر  وك��ان  الق�سيدة  كانت  لقد  بالطبع،  التاريخ. 
على  قدرتنا  من  واأكثر  متنّوعة  اأمثلة  ثمة  بقّوة.  َرين  وموؤثِّ
ال�سعراء المهّمين الموؤّثرين: �سافو، با�سو،  االإح�ساء لهوؤالء 
فاييخو،  �سيزار  ال��روم��ي،  ال��دي��ن  ج��الل  م��والن��ا  دو،  نجوين 
بابلو نيرودا، ناظم حكمت، ريلكه، هو �سي منه، والت ويتمان، 
اآلن غين�سبيرغ، اأدريان ريت�س، جون جوردان، وجوي هارجو. 
ال  الذين  الموؤّثرين  ال�سعراء  ه��وؤالء  من  نماذج  فقط  ه��وؤالء 
تزال اأعمالهم قادرة على التاأثير وتغيير الحياة لمن يقراأهم 
بوعي وتدبُّر. لكن ال�سوؤال الذي يراودنا، نحن محّبي ال�سعر، 
تحديداً:  ونق�سد  م��وؤّث��راً؟  ال�سعر  ي��زال  ال  دائ��م��اً: هل  يبقى 

العملية، والمنتج، والنوع؟ واإذا كان الجواب: نعم، فكيف؟ 
قد نطرح اأ�سئلة اأكثر حميمية عن ال�سعر، رّبما اأقل طموحاً، 
على  الب�سري.  لمجتمعنا  ومفيد  وا���س��ح  م��غ��زى  ذات  لكنها 
وُينع�س  االأم���ل  ي��غ��ّذي  اأن  لل�سعر  يمكن  ه��ل  ال��م��ث��ال:  �سبيل 
الحلم؟ وهل يمكنه اأن يجعلنا ندرك ما يدور حولنا، واأن ُنعلِّم 
الغير، واأن ُيريحنا في اأوقات الحزن والنقاهة وي�ساعدنا على 
الن�سيان، واالأهم اأن يعمل كم�سدر اإلهام؟ ثم ما هي م�سوؤولية 
ال�سعر تجاه اللغة؟ هل يمكنه ك�سف اأ�سرارها، وحّل م�ساكلها؟ 
هل يمكنه اأن ي�سدمنا لن�سحو من غيبوبتنا ونح�ّس بواقعنا 
اأو االإقناع؟  ونبداأ العمل االإيجابي، وي�ساعدنا على التفاو�س 
ثم ماذا عن »التقاليد ال�سفوية« )التراث ال�سعبي(، والمحادثة 
اليومية، واللكنة، النبرة، واللون، والمخاطرة؟ وكيف يمكنها 
اأو  وا�سترداد  التاريخ،  كتابة  في  والم�ساعدة  الثقافة،  اإث���راء 
منها  ت�سدر  ر�سالة  تقديم  واالأه��م  الذاكرة،  على  المحافظة 
اإلى االأم��ام؟ وب��اأّي طرق ي�ستطيع ال�سعر ك�سف  روؤي��ة لنتقّدم 

وتغيير االأكاذيب التي توارثناها عّمن �سبقنا في كتب التاريخ 
الذاتية،  ال�سير  كتب  وفي  المنت�سرون،  دائماً  ي�سّطرها  التي 

والمقاالت، وحتى في ال�سحافة الجاّدة والر�سينة؟ 
درجة  اإل��ى  هيرز  ك��اري  العزيزة  ل�سديقتي  مهماً  كان  ال�سعر 
اأيام من وفاتها  ربما كانت غير معقولة ب�سرياً. فقبل ب�سعة 
اإلينا،  واأر�سلت  اآالمها،  على  كاري  تعالت  المبي�س،  ب�سرطان 
ن��ح��ن اأ���س��دق��اَءه��ا و���س��دي��ق��ات��ه��ا، ر���س��ال��ة ال��ك��ت��رون��ي��ة وداع��ي��ة 
»هدية  اإنها  قائلة  اأوليفر  م��اري  لل�ساعرة  بق�سيدة  ختمتها 
وداعها« قبل الموت المحّتم. لقد كانت ق�سيدة موؤّثرة بعنوان 
التي  االأبيات  اأنا يومها بع�س  ال�سوداء«، وقراأت  المياه  »غابة 
تتحّول/  االأ�سجار/  »انظروا،  اللحظة:  حتى  تهّزني  ت��زال  ال 
اإلى اأعمدة/ للنور،/ كل �سيء/ تعّلمته في  اأج�سادها نف�سها/ 
اإلى هذا:/ الحرائق/  حياتي على االإطالق/ يقودني مجّدداً 
االآخ��ر:/  الذين يقع في جانبهم  االأ���س��ود.../  الخ�سارة  ونهر 

»الخال�س«/ والذي لن يعرف اأحد/ على االإطالق معناه«!
ا�ستلمناها  عندما  العميق  بالتنّف�س  لنا  �سمحت  الهدية  تلك 
وقراأناها، ورفعت َقْدرنا ك�سعراء عندما قراأها الكاهن ونحن 
تذّكرنا  ت��زال  ال  الق�سيدة  تلك  دفنها.  بعد  ك��اري  قبر  اأم���ام 
للت�سوير  وحّبها  الرقيقة،  وح�سا�سيتها  الحبيبة،  ب�سديقتنا 
الخبيث،  للمر�س  ال�سر�سة  والمقاومة  الجاّد،  الفوتوغرافي 

والوداع الكريم الالئق لها بعد موتها. 
بكثير،  ذل��ك  من  اأكثر  تفعل  الوداعية«  »الق�سيدة  تلك  لكن 
عديدة.  م�ستويات  على  تتحّرك  تحتويها  التي  الدرو�س  الأن 
ق�سيدة  فيها  تقوم  مماثلة  كثيرة  ح��االت  اأتذّكر  اأن  اأ�ستطيع 
و»غ��م��ري  ح��زن��ي«،  ب�»تخفيف  ق�سائد  مجموعة  اأو  معّينة 
اإل��ى  متوّقعة  غير  ب�����س��ورة  »وم��ي�����س«  واإر����س���ال  بال�سجاعة«، 
�سخ�س، اأو بب�ساطة طرح فكرة اأو تهييج م�ساعر، كما ال يمكن 

مطلقاً الأي �سيء اآخر في الكون فعله. 
الق�سائد الموؤّثرة يتّم تهريبها من ال�سجون، ويت�سارك الجنود 
في قراءتها ب�ساحات القتال تحت ق�سف النيران، وتنتقل من 
ال��ج��دران،  اإل��ى جيل، وُتخرَب�س على  ي��د، وم��ن جيل  اإل��ى  ي��د 
د حتى في دفاتر »و�سفات  وُتكتب في دفاتر اليوميات، وُت�سوَّ
تح�سير الطبخات« في مطابخ رّبات البيوت، وتوزَّع على زوايا 
ال�سوارع، وُتحَمل من �ساطئ اإلى �ساطئ عبر البلدان بوا�سطة 
المت�سّردين كما حدث في اأميركا بقطارات ال�سحن البخارية 
وُيهَم�س  العامة،  االأماكن  اأي�ساً  وت�سكن  الثالثينيات،  خالل 
بها في االأذَنين، لتتمّكن بذلك من و�سف اأحداث بدّقة غير 
قابلة للو�سف بطرق اأخرى، وجمع اأنا�س متفّرقين في الحياة 
روؤيتها  ت�سحكنا.  نكاتها  مذهلة.  بطريقة  واح��د  هدف  نحو 

الوا�سحة للحقيقة تحب�س اأنفا�سنا. تعقيدها الموجز يو�سل 
الكثير، وبقّوة اأكبر من اأي قطعة من النثر. قدرتها على اإثارة 
الم�ساعر غالباً ما يجعل منها م�سدراً للخبرة والوعي بطرق 

اأكثر تف�سيرية ال تملكها الكتابة. 
ومن الوا�سح اأن ال�سعر يغّير اللغة. وهذا التغّير الثقافي يوؤثر 
»ب�سرعة« على ما هو م�سموح، وما ُيعتبر زائداً اأومقبواًل. اأما 
ما يحتاج »دهوراً« كي يجّدد ال�سعر في�ستقّر ويع�سع�س باأمان 
اأن كل  اأي�����س��اً  ال��وا���س��ح  وم��ن  ال��ل��غ��وي«.  »المعجم  ف��ي  وك�سل 
والهاتف  والحا�سوب  والهاتف  البرق   - توا�سلية جديدة  اأداة 
ال��خ��ل��ي��وي واآي ب���ود وب���الك ب��ي��ري وم���وؤخ���راً ك��ي��ن��دل )ج��ه��از 
االلكترونية  االأج��ه��زة  من  وغيرها  الكترونياً(  الكتب  ق��راءة 
ال�سعر.  ت��ج��دي��د  يمكنها   - ب��ا���س��ت��م��رار  ت��ط��وي��ره��ا  ي��ت��م  ال��ت��ي 
وثمة  و»تويتر«،  النت،  عبر  )الدرد�سة(  ال�سات  كذلك  وثمة 
تدفع  التقنيات  تلك  فجميع  الجّوال،  عبر  ية  الن�سّ الر�سائل 
نعنيه مبا�سرة،  اأن نقول ما  االإيجاز، وتحّثنا على  اللغة نحو 
وفوراً. لكنها اأي�ساً تفعل المزيد في اللغة. ت�سميم �سفحات 
اإيقاع  من  ببطء  ينبثق  المح�سو�س  غير  واإيقاعها  الجرائد 
�سحر  م��ن  نتعّجب  م��وؤخ��راً  �سرنا  ول��ه��ذا  المعا�سة.  ال��ح��ي��اة 
انقر�س،  الذي  اليدوي  الخط  وفتنة  القديمة  المخطوطات 
توا�سل  ب�سرعة  تتطّور  التي  التوا�سلية  التقنيات  هذه  لكن 
بع�سنا  مع  الحديث  طريقة  وتغّير  با�ستمرار  نف�سها  تطوير 
بع�سا. طريقة قراءة ال�ساعر جهراً لجمهور، وطريقة تجاوب 
االأبد.  اإلى  الق�سيدة  يغّيرا  اأن  اأي�ساً  الجمهور معه، يمكنهما 
والمق�سد هو االآتي: ربما كان �سّر عظمة ال�سعر هو في قدرته 
على اختزال فكرة اأو م�ساعر اإلى الحّد االأدنى من التعبير، ما 

يعطيه مثل هذا البقاء ال�سرمدي في ال�سلطة االأدبية. 
لقد و�سلُت اإلى مملكة ال�سعر في وقت معّين، وخالل �سل�سلة 
م��ن االأم���اك���ن. وم��ث��ل ال��ع��دي��د م��ن اأب��ن��اء ج��ي��ل��ي، اأُج���ب���رت في 
المدر�سة على حفظ ق�سائد ممّلة وم�سجرة لم اأكن اأفهمها، 
ال�سقيمة  المدّر�سين  اأح���د  ت���الوة  ط��ب��ع��اً.  يعجبني  ل��م  وه���ذا 
لق�سائد كال�سيكية رائعة لهنري واد�سورث لونغفلو حرمتنا 
اال�ستمتاع بجمالها وفهم المعنى وا�ستيعاب الفائدة. وقراءة 
ة  اأنفر من ح�سّ اآل��ن بو جعلتني  اإدغ��ار  اآخ��ر لق�سيدة  مدّر�س 
ال�سعر. وباتت �سونيات �سك�سبير الرائعة ممّلة وغير مفهومة. 
في  ال�سائدة  ال�سعرية  الت�سويهات  تلك  اأقنعتني  ول��الأ���س��ف 

المدار�س الحكومية باأنني اأكره ال�سعر اآنذاك. 
كانت  جذرياً  تغييراً  لي  �سبَّبت  ق�سيدة  ب��اأن  �سعرت  م��ّرة  اأول 
بعد ب�سع �سنوات عندما هربت من الجامعة في ال�سنة االأولى 
األبوكيركي،  مدينة  ب�سرق  حفلة  في  ذلك  وكان   ،1956 العام 

�ل�ستاء
رائ�����ح�����ة ال�������س���ت���اء 
ت�����س��ب��ه ط��ي��راً على 

�سجرة اإجا�س
قطع دجاج �سغيرة

وت����ف����اح����ات م���ج���ّف���ف���ة ت���ق���ول 
كلمات التحّول
حليب مرتجف

���س��وت ال�����س��ت��اء ي�����س��ب��ه ط��ب��ول 
نك جونز

مع 25 مليون �سورة لعائلته

ال�����س��ت��اء ي�����س��ب��ه ال��ب�����س��ر وه��م 
يت�سّوقون مطّواًل

والدخان يلّف متعتهم
ط��ع��م ال�����س��ت��اء ي�����س��ب��ه غ��الف 

كتاب �سميك
مع  �سغيرة  �سوكوالته  قطع 

زبدة الف�ستق
وقليل من الجبن

ال�ستاء كري�ستال رقيق
واأن�������ا ف����ي ال���ح���دي���ق���ة اأ���س��ن��ع 

 مالئكة الثلج.
�لخريف

رائ��ح��ة ال��خ��ري��ف ت�����س��ب��ه ن���اراً 
قوية

�سرائح لحم و�سطيرة
رقيقة  ورق���ة  ي�سبه  الخريف 

ت�سقط اأر�ساً
طعم الخريف ي�سبه تّفاحاً

ممزوجاً باأعواد قرفة

�سوت الخريف
تحرق  م��ت��اأّج��ج��ة  ن����اراً  ي�سبه 

االأ�سجار
وماًء ي�سقي االأوراق

الخريف
ي�����س��ب��ه ���س��خ�����س��اً ي��ح��رق ال��ن��ار 

على الورق
 يرعى االأوراق على االأ�سجار.

)ت��رج��م��ت��ه��ا ع���ن االإن��ك��ل��ي��زي��ة 
ال�ساعرة جان�سيت علي(
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اأنتُف واحدة من الهواء
واأ�سنع من يدي فانو�ساً      انظْر

وكثيرة هي �سريعة جداً  
والحقل كّله َبهَرَجُة حجِر المايكا

حقٌل حيث وقفِت مّرة
 اأنِت اأي�ساً         ج�سُدك المرّقط

خطوٌط �ساأ�ستدعيها كثيراً
اإلى اأ�سابعي          في يدي

 
ب��ًة       كّلِك ال��ذي ما  اأبقيتِك م��ك��وَّ

زال يتالأالأ
كتوّهج اأ�سير

لخاطرك اأحببت ال�سيف
 ارت���دي���ت اأي �����س����يء       م��ت��ع��ّرق��اً 

دائماً

 لم اأكن اأهتّم    
ت�ساركنا

�سوقنا اإلى اللطف والماء البارد

م��اء اأخ�����س��ر         يتاأّلق في �سوء 
ال�سم�س

ماء ُيريح الج�سد 

من َرْفِع نف�سه     
اأظن اأننا ت�ساركنا

���ة وق������ت ال�����ن�����وم وت�������س���ارك���ن���ا  ق�������سّ
التهويدة

اأعتقد اأنك اأقنعتني يوماً ب�سراء
قمي�س كّتاني اأب��ي�����س           فقط 

الأنه كان على مقا�سي

اأظّن اأنني تلك الليلة والأول مّرة 
حملتك بكلتا يدّي  

تلك الليلة

قلِت        ج�سدي �سيجيب ج�سدَك
واإنها كانت ك�سالة                لماذا

جعلتني  عندما  وق��ت��ه��ا    �سحكُت 
اأرى 

عبر فكرتِك       اإليِك
***

ع��ل��ى ���س��ّل��م ال���ح���ري���ق ف���ي ���س��ّق��ت��ِك 
الم�ستاأجرة

جل�سنا و�سعرنا المدينة الفارغة
َقين وق��ل��َق��ي��ن           تناقلنا  متعرِّ

ال�سيجارة 
جيئة وذه��اب��اً       كما تناقلنا مّرة 

كلمات كهذه بيننا
دون اأي اأمل في حفظها
                     االآن اأكتُب

دون اأي اأم��ل في ج�واب   
الأقول،

اإن ما اأعطيناه لبع�سنا بعرينا
كان كثيراً وغير كاٍف

الأقول، اإننا مذ تالم�سنا اآخر مّرة

اأ�سمُع ا�سمِك لم اأعد فارغاً    
 فيبداأ ق��ل��ب��ي          اأج��زاُء �سوتِك 

التي تركِت
مت�سابكة مع �سوتي

ولهذه ال�سعلة ال�سريعة في الفراغ
الأقول، نعم     اأ�ستاُق كيف يجعلنا 

الحب
مختلَفين

***

اأيها االإلهام  
ن�سنع مهنتنا 

ون����ق����ت����ح����م����َك               زج���اج���اٌت 
تتك�ّسر

ع��ل��ى م��ق��ّدم��ة م�����رك�����ب      ج��دي��د 
ُد كل مّرة يتعمَّ

اأ���س��م��اٌء ُدِه��ن��ْت ف��وق اأ���س��م��اء      لن 
يبقى اأي منها   ومع هذا

ن��ت��رّج��اَك اأن ُت��غ��وي��ن��ا       ومجبراً 
اأنَت

اأن نكون  ال��خ��دع ك��ّل��ه��ا       تعّلمنا 
لوحدنا

واأن نحتاج عزلتنا       اأال نتكّلم
اأن  اأن ُن�سيِّع التذاكر والعمالت    

نتاأّمل
الهواء ح��ول��ن��ا                   بال لون 

كالدموع

اأن ن����ك����ذب        اأن ن��م��ار���س الحب 
واقفين

ون���ح���رق���ه���ا      ر�����س����ائ����ل  ن���ك���ت���ب  اأن 
واأخيراً

نقف  اأن  م���ن���ب���وذي���ن     ن���ك���ون  اأن 
لوحدنا

على اأ�سوار قلعة تمّزقها الريح
الحجارة  بين  ال��ف��ج��وات  ن��م��الأ  اأن 

الكتيمة 

المثقلة  االأ���س��ج��ار  ف��ي  ن��ح��ّدق  اأن 
باللبالب

ب���ال���م���ج���ّرات ال��م��ن�����س��ورة ع��ل��ى كل 
غ�سن

واأال نرى وجوه المالئكة ال�سقر
وراء �سفافيتها الباردة

واأن ناأتي دائماً في االأخير لنحزن

ماذا نفعل بدونَك     نرق�س
ع����ل����ى ح�����ط�����ام ������س�����وء ال�������س���م�������س     

هادَئين
ن�ستلقي في قوارب لّذتنا

على بحيراتنا الم�سنوعة     نمّرر 
اأ�سابعنا

ون�������س���ع���ر ب���ال���م���وج���ات ال�����س��غ��ي��رة 
تتال�سى

وتت�سّطح مجّدداً لتهداأ خلفنا
�سنكون ناعمين ومل�سين وكاملين

ولن ننك�سر اأبداً         اإذا لم
اأن  اأن����ت     كيف لنا ي��وم��اً  تك�سرنا 

ننفتح
اإن لم ننك�سر ل���ك      لمن ننك�سر 

اإذاً

كريج اأرنولد، 
بري�سة: عبد 
اهلل اأحمد.

ك���م���ا ي���ق���ول ال�������س���اع���ر االأن���غ���ل���و - 
اأم��ي��رك��ي ت��وم غ��ون ع��ن��ه: »ح��ي��وي، 
يكون  اأن  عليه  كان  واأنيق.  �سفيق 
واي��م��ان  كري�ستيان  ويخبر  ع�����س��اب��ة«.  زع��ي��م 
َث��ه االإذاع�����ي ع��ن ال��ل��ق��اء االأول ب��ه ي��وم  م��ح��دِّ
الطويلة،  ق�����س��ائ��ده  لُيلقي  ة  المن�سّ اع��ت��ل��ى 
بجاكيتته  ق��ل��ب،  ظ��ه��ر  ع��ن  يحفظها  وال��ت��ي 
الجلدية التي خلعها عنه في منت�سف االإلقاء 

بحركة ا�ستعرا�سية، »غريب وا�ستثنائي«.
»خرَج كريج اأرنولد بروف�سور مادة ال�سعر في 
جامعة وايومينغ لي�ستك�سف البركان النا�سط 
ولم  اليابانية  اإي��راب��و  كونيت�سو-  جزيرة  في 
ي��ع��د اإل���ى ال��خ��ان ال���ذي ك���ان ي��ن��زل ف��ي��ه حتى 
 ،2009 ني�سان   26 بتاريخ  خ  م���وؤرَّ خبر  االآن«. 
ح�سل  ما  تخّيل  بف�سول  حاولت  قراأته  كلما 
واأعّد  �سباحاً  كريج  ا�ستيقظ  ربما  بال�سبط. 
��ر ف��ي مطلع  ق��ه��وت��ه، ق��لَّ��ب دف��ت��ر ال�����س��ع��ر، ف��كَّ
ق�سيدة جديدة، هر�س راأ�سه الحليق، خرب�س 
الورقة  على  )ال  قلياًل  المفاتيح  لوحة  على 
اأن  يعلم  وه��و  اأنفا�سه  حب�س  اأف��ت��ر���س(.  كما 
على  �سُي�ساعده  ال��ق��ادم  للمجهول  اكت�سافه 
اأغرا�سه  ب���داأ، خ��رج وح��ي��داً يحمل  اإن��ه��اء م��ا 
كعادته  ق�سيدة،  ب��رع��م  كتَفيه  وع��ل��ى  ب��ي��َدي��ه 
م��غ��رق��اً ف��ي م��ا ح��ول��ه م��ن ت��ف��ا���س��ي��ل، ي�سّور 
والحياة،  لل�سوء  الح�ّسا�سة  بروحه  الطبيعة 
�ساهياً عن زّلة قدم في لحظة ح�ّسا�سة ومكان 

مميت.
ب��ع��د ت��ن��اق��ل خ��ب��ر اخ��ت��ف��ائ��ه ب�����س��اع��ات، اأ���ّس�����س 
اأ�سدقاء ال�ساعر االأميركي وعائلته مجموعة 
ال�سلطات  تنا�سد  ب���وك«  »ف��ي�����س  م��وق��ع  ع��ل��ى 
من  اأكثر  عنه  البحث  فترة  تمديد  اليابانية 
القانونية عن  اأي��ام؛ وهي مّدة البحث  ثالثة 
ا�ستجابت  وبالفعل،  اليابان.  في  مفقود  اأي 
ال�����س��ل��ط��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة ل��م��ن��ا���س��دة ال��ك��ث��ي��ري��ن 
االأ�ستاذ  كاملَين عن  ليوَمين  البحث  ومّددت 
اليابان  ي��زور  ك��ان  ال��ذي  وال�ساعر،  الجامعي 
ال��غ��ن��ائ��ي��ة ح��ول  »ال��م��ق��االت  ل��درا���س��ة  بمنحة 
فترة  انق�ساء  بعد  اعُتبر  وال��ذي  البراكين«، 
البحث ميتاً على الرغم من عدم العثور على 

جّثته حتى االآن.
اإل����ى ك��ري��ج اأرن���ول���د الأول م����ّرة من  ف��ُت  ت��ع��رَّ
»وفاته«  بعد  عنه  كتبه  ال��ذي  التقديم  خالل 
كري�ستيان وايمان رئي�س تحرير مجلة »�سعر« 
االأميركية المعروفة، والتي احت�سنت اأرنولد 
الذي  اأرن��ول��د  االأول���ى.  ق�سائده  ن�سر  وتبّنت 
ق االأط��ع��م��ة  ع�سق ال��ك��ت��اب��ة وال��ت��رح��ال وت����ذوُّ
ال���ج���دي���دة، ال���ط���ّب���اخ ال���م���اه���ر، ال��م��و���س��ي��ق��ي 
المعروف  الحقيقي  الحياة  واب��ن  المحترف 
وتمثيلية  بدرامية  لل�سعر  الغريب  باإلقائه 
الق�سيدة  في  بعمله  وج�سمه،  بيَديه  عالية، 
ك��م��ا ل��و اأن����ه ُي��ع��ي��د ن��ح��ت ال�����س��ع��ر ف��ي ال��ه��واء 
يقراأ  وحيد  مقطع  له  »يوتوب«  موقع  )على 
فيه جزاأين من الق�سيدة المترجمة في هذه 
تخّلى  التي  االإل��ق��اء  طريقة  »اإرب����اً«(،  الوقفة 
ي  ُتلهِّ اأنها  يعتقد  الأن��ه �سار  بعد  عنها في ما 

الم�ستمع وُتبعده عن جوهر ال�سعر.  
 )Shells( »االأول »محارات كتابه  بين �سدور 
»�سل�سلة  ب��ج��ائ��زة  ف���از  وال����ذي   ،1999 ال��ع��ام 
قبله  )ربحها  ال�سباب«  لل�سعراء  ييل  جامعة 
���س��ع��راء م��ه��ّم��ون اأم��ث��ال روب���رت ه��ا���س وج��ون 
احتفى   �سنوات  ت�سع  من  لحقه  وما  اآ�سبري( 
االأم��ي��رك��ي  ال�سعري  الم�سهد  ب��اأرن��ول��د  فيها 
والكثير من ال�سعراء المكّر�سين اأمثال دبليو 
اإ�س ميروين، وروبرت بين�سكي، وحتى موعد 
 made( »سدور الكتاب الثاني »لحم م�سنوع�
 ،)2008( ك��ان��ي��ون«  ك��وب��ر  »دار   ل��دى   )flesh
ع��ا���س ك��ري��ج م��ت��ن��ّق��اًل ب��ي��ن ال��ي��اب��ان وروم����ا، 
وب��وغ��وت��ا، وي��وت��اه وواي��وم��ي��ن��غ، ورب��م��ا م��دن 
اأميركا  اأخرى ممّثاًل »الحياة المثلى ل�ساعر 
القرن الواحد والع�سرين«، كما يقول وايمان، 
حا�سداً باإنتاجه واإ�سهاماته ال�سعرية العديد 
من الجوائز والزماالت )جائزة »اتحاد كلية 
 ،1999 ال��ع��ام  ال�سباب  للكّتاب  الي���ك«  غ��ري��ت 
وزمالة   ،2005 العام  ل��الآداب«  روم��ا  و»جائزة 
األفريد هودر في العلوم االإن�سانية من جامعة 

برن�ستون، وغيرها الكثير(. 
للترجمة،  اخ��ت��رن��اه��ا  ال��ت��ي  »اإرب������اً«  ق�����س��ي��دة 
بكلمة  االأخ��ي��ر  مقطعها  ال�ساعر  يبداأ  والتي 

»اإل���ه���ام« وُي��ن��ه��ي��ه��ا ب�����س��وؤال م��ف��اج��ئ وم��رب��ك 
واحدة  هي  لل�سعر،  روؤيته  ربما  فيه  يخت�سر 
ت�سّمنها  مرّكبة وطويلة  ق�سائد  ثمانية  من 
كتاب »لحم م�سنوع« الذي يترك فيه اأرنولد 
كتابه  في  يبارحه  لم  ال��ذي  المتفّرج  كر�سي 
ليعي�س  ال��ت��ج��رب��ة،  ف��ي��ه  ���س��رد  وال����ذي  االأول، 
وكما  الثاني،  الكتاب  في  ويتنّف�سها  التجربة 
في  لغته،  اأرن��ول��د  »ا�ستوطن  واي��م��ان:  يقول 
اأرن��ول��د  م��ن ق�سائد  واح���دة  االأخ��ي��ر«.  كتابه 
ال��م�����س��غ��ول��ة ب��ع��ن��اي��ة، ال��م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 
واالإ���س��ق��اط��ات ال��ن��ف�����س��ي��ة، وب��ال��ف��ل�����س��ف��ة، ه��ذه 
م�سنوع«  »لحم  ف��ي  ن�سجت  التي  الق�سائد 
�ساعراً  نف�سه  تقديم  ف��ي  اأرن��ول��د  نجح  حيث 
اأعمق  لتكون  رب��م��ا  ك��ان��ت  ب�سمة  ذا  حقيقياً 
ت�ساأ  ل��م  ل��و  االأم��ي��رك��ي  ال�سعري  الم�سهد  ف��ي 

ال�سدف اأن ينتهي اإنتاجه باكراً. 
ال�سعر،  يبَق لهم منه �سوى  الذين لم  هوؤالء 
�سيرّتلون ق�سائد اأرنولد بعد اأيام، ويحتفون 
ال��ب��رك��ان، بكل  ابتلعه  ال���ذي  ال�����س��اع��ر  ب��ح��ي��اة 
ال��ذي  االأربعينّي  وغمو�س،  وج���راأة  �ساعرية 
م����ات وه����و ي��ب��ح��ث ع���ن م��ج��ه��ول��ه ال��خ��ا���س، 
رب��م��ا هي  اأخ���رى  م���ّرة  ال��خ��ا���س��ة.  وق�سيدته 
خلق  ف��ي  المجنونة،  الطبيعة  ط��رق  اإح���دى 

اأ�سطورة جديدة.

�إربًا
م        انتبه كاأ�س ُتقدَّ

خذها قبل اأن ت�سقط وتنك�سر
خذها بقّوة اأو �ستنزلق

من بين اأ�سابعك     لكن قب�سة قوّية
حتى دفء يدك  تك�سرها   

قد يوّرمها فجاأة
فتمّزق نف�سها اإلى اأجزاء      �سعها

ها قد حملتها طوياًل 
ما من مكان اآمن لت�سعها

ال اأحد لتمّررها اإليه     ال اأحد لتتقا�سم معه
عبَء هذه الخفة       هذه

الرّقة كق�سر البي�سة        �ستنك�سر
عاجاًل اأم اآجاًل       يح�سن اأن ت�سحقها االآن

وتنتهي      من االأف�سل اأن تكون رقيقاً

وكانت جميلًة    وكانت قادرة على اأن تحمل
ما في قلبك من دم  دون اإراقة

على قدِّ راحة يدك تماماً

ه  االآن ترقد اأ�سالء        توجِّ
كل �سكاكينها البّراقة نحوك

َم كل �سيء االآن هي مك�سورة      االآن َتهدَّ
***

حبيبتي مري�سة          بداأت تنقلب داخاًل
َر الج�سُد على نف�سها      َتق�سَّ

قفاز مّطاطي عن يد غريب
والم�سهد ُينبت الكثير من الحواف الحاّدة

حبيبتي م��ري�����س��ة      ت��ن��زف ب��رع��ب غريب 
م�سطرب  

فقاعات نف�س �سعبة االحتواء في دمها
اأي����ن ال��زج��اج  فم الزجاجة تقطع   

المفقود

حبيبتي مري�سة وَمن ي�ستطيع الم�ساعدة
ل�سُت اأنا من و�سع الداء فيها
اأقول لنف�سي             ل�سُت اأنا

القول وال يفيد اأّياً مّنا  

حبيبتي مري�سة و�ساأحملها من
عظم الترقوة         �ساأُنزلها 

اإن �سمحت لي         تزاأر بين جلَدينا
عا�سفة في فيلم هواء

حبيبتي مري�سة واأنا خائف خائف
وخوفها اأقوى من خوفي عليها

قنا وهكذا الخوف فرَّ
وهكذا نحن خائَفين ومفترَقين

***

يراعات في الع�سب الناع�س
في �َسعِر االأ�سجار       اإ�سارة وجواب

ر�سالة �إلى لينا
ف��ل��ن��ب��ح��ث ع���ن ���س��ارع 

اآخر
عن اأر�سفة وحانات جديدة

عن �سّبان لم نت�سّكع معهم بعُد
ورج������ال ل����م ن���م���ار����س وح��دت��ن��ا 

معهم بعُد
ل��ن��ذه��ب ي��ا ���س��دي��ق��ت��ي ح��ي��ث ال 

يعرف اأحد عّنا اأي �سيء
حيث يمكننا من جديد 

ب�������س���ح���ك���ات���ن���ا  ُن����وق����ع����ه����م  اأن 
واأكاذيبنا 

التي لم ياألفوها بعُد
فلنذهب ونطبِّق هناك

ما تعّلمناه هنا
هذه  بالذنب  اإح�سا�س  اأي  دون 

المّرة
فلنذهب بالف�ساتين نف�سها

لم يرها اأحد هناك بعُد
اأح��د االأ���س��رار التي  ول��م يعرف 

تغّطيها
والتي قد تك�سفها الحقاً

فلنذهب اإلى خيانات جديدة
حيث يمكننا االّدعاء 
اأننا ر�ّسامات ناجحات

واأن����ن����ا ال ن��ب��ح��ث ع���ن ع��الق��ات 
طويلة

في  �سيفنا  ُنم�سي  ع���ادًة  واأن��ن��ا 
بر�سلونة

وربيعنا في اأم�ستردام
بين  محّطة  مجّرد  بيروت  واأن 

لة مدننا المف�سّ
ف��ل��ن��ذه��ب اإل�����ى ت��ل��ك ال�������س���وارع 

الجديدة
قبل ان ُندمن الدوران

حول اأنف�سنا.

موعد
في بيتي رجل

يدّخن
ي�سرب الوي�سكي

وي�ساأل اإن كان لديَّ
طعام خفيف لياأكله

في غرفة جلو�سي رجل
يجل�س على الكنبة

يم�ّسد لي قدمي بوجهه
ويتفّقد عناوين كتبي واأفالمي

في حّمامي رجل
يحاول اإ�سالح مغ�سلتي

وي�������س���ت���خ���دم ف���ر����س���اة اأ���س��ن��ان��ي 
ومن�سفتي

في �سريري رجل
يبحث عن رائحتي

ينتظر و�سولي
اأثناء  م�سحكة  اأ�سواتاً  وُي�سدر 

نومه

عندي هذه الليلة رجل
�ساأقفل النوافذ

اأُفرغ �سّيارته من الوقود
اأُحرق مالب�سه

واأحّبه قبل اأن يرحل.

�لز�ئر
كيف اأنام

واأنت قريب
هذا القرب.

ماذا لو �سقطت 
ذراعك عن خ�سري

اأو اأدرَت ظهرك لُعريي
ماذا لو مّر الليل �سريعاً

ولم تعد هنا
كيف اأنام ككّل ليلة

واأنت زائر �سريع
كع�سفور على �سرفتي

كيف اأنام
واأنت بهذا الجمال

وهذه الرائحة
واأنا خاوية كبالون

اأفلَتَّه من يدك.

last call
المدينة تافهة هذا الم�ساء

المنهمر  ال��م��ط��ر  ي�ستطع  ل���م 
ببطء

ك�����ف�����ون�����وغ�����راف ي����������دور ع���ل���ى 
اأ�سطوانة اختفى �سوتها

ف الوقت اأن يلطِّ
حانات المدينة جاحدة الليلة

واأن���ت ك��اأن��ك ف��ي مدينة اأخ��رى 
وحانة اأخرى

�سيفياً... م�ساًء  ُتم�سي  وكاأنك 
وت�سرب البيرة
ال تقول �سيئاً

ت�سحك مع الجال�س قربك
تنظر حولك

ت�سمع  وال  �سخيفاً  ُتدندن لحناً 
نظراتي

اأي  ال���زرق���اء  ت��ّن��ورت��ي  ُت��ع��ر  وال 
اهتمام

ال اأع����ل����م ك���ي���ف ���س��ي��ن��ت��ه��ي ه���ذا 
الم�ساء

ال بّد من اأنه انتهى منذ وقت
ولم اأ�ساأ اأن اأنتبه

ال����ن����ادل خ���ل���ف ال����ب����ار ُي���م���ار����س 
�سلطته الوحيدة 

ويعلن انتهاء االأم�سية
»last call«

تنتظره  �ساحبته  اأن  ب��ّد من  ال 
في المنزل

عارية ُتدفئ له ال�سرير
لم يبَق �سوى رجل وحيد غيرنا 

في الحانة
اأن  اأن ي�سّدق  يرف�س  اأي�ساً  هو 

االأم�سية انتهت
قّطته  اإل����ى  االآن  ���س��ي��ع��ود  واأن����ه 

الجائعة
واأّم������ه ال��ن��ائ��م��ة ع��ل��ى ك��ن��ب��ة في 

ال�سالون
دون اأن ُتطفئ التلفاز.

من �سيقول الكلمة االأخيرة
لن تعجبني كلمتك

ول���ن اأج������روؤ  ع��ل��ى اأن اأن��ط��ق��ه��ا 
الليلة

�ساأذهب معك ب�سمت
المباالتك  ع��ن  النظر  واأغ�����س 

ب�سمت
واأ�ستلقي قربك ب�سمت

واأّدعي النوم كي ال تقول �سيئاً
مللُت... اأنني  �ساأوهمك  وغ��داً 

واأريد هجرك.

�سبح
بحَث بين اأ�سابع قدميَّ

عن رائحة ما
لم يجد

ت�سّلل تحت ذراعي
ليقتفي اأثر رائحة اأخرى

لم يجد
�سعرت اأنني �سبح

لكنه هو الذي اختفى 
في ال�سباح.
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البحريني  ال�ساعر  �سذرات 
ق���ا����س���م ح�������داد ف�����ي ك���ت���اب 
)دار  االأح��د«  ي��وم  »الغزالة 
ب��ال��ح��ي��اة عبر  ت��اأت��ي مليئة  ال���غ���اوون( 
تت�سم  مكّثفة  ق�سيرة  نثرية  ن�سو�س 
تخ�سر  اأن  دون  وال�����س��ال���س��ة  ب��ال��ذك��اء 
النثري.  ال�����س��رد  لم�سلحة  �سعريتها 
ي�سّجلها  وت��اأّم��ل  �سفاء  لحظات  اإن��ه��ا 
ال�������س���اع���ر وه�����و ي����ح����اور ال���ح���ي���اة ب��م��ا 
الفكرة  ع��م��ق  ف��ي  ب��اح��ث��اً  نف�سه  فيها 
ال��ع��رَي  ب��ذل��ك  ليك�سف  وتناق�ساتها 
ال��ذي  النخبوي  اليومي  خطابنا  ف��ي 
ل��الآخ��ري��ن والأن��ف�����س��ن��ا، فنقراأ  ن��ق��ّدم��ه 
مفتتحاً الكتاب بالحب: »هل اأنت حرٌّ 
تحب:  لمن  لتقول  الكفاية  فيه  بما 
اأح���ب���ك، م���ن غ��ي��ر اأن ت��ق��ول ل����ه: اأن���ا 
زعمك  تتحّرر من  اأن  بمعنى،  اأحبك. 
اأن حّبك له كرٌم منك عليه من ذاتك 
االأعلى منه«، وبخبرة �ساعر مخ�سرم 
ي���غ���و����س م����ن ال�����س��ط��ح ن���ح���و ال��ع��م��ق 
الم�سهد  تمنح  ال��ت��ي  التفا�سيل  عبر 
ح��ي��وي��ت��ه وغ���ن���اه، وال���ت���ي ت��ج��ع��ل من 
الن�س ب�سمة ل�ساحبه دون اأن يتخّلى 
عن تكثيف ال�سعر، فياأتي الن�س عنده 
ال�����س��ع��ري��ة، وم��ن  ال��ح��ك��م��ة  ي�سبه  ب��م��ا 
ذلك:»لن تفكر في التفا�سيل، اإال بعد 
اكت�سفوا  ق��د  االآخ��ري��ن  اأن  ت��ع��رف  اأن 
اأن ت�سل«، ثم  التي �سلكت قبل  �سبلك 
يعود اإلى االأ�سئلة الكبرى دون ن�سيان 
اأن  يمكن  كثيرة  »اأ���س��ي��اء  التفا�سيل: 
من  لي�س  م��وت��ك،  لحظة  منها  تنجو 

بينها الحياة«.
ت��ك��ّل��ف،  ال��ح��ك��م��ة خ��ف��ي��ف��ًة دون  ت���اأت���ي 
وتطرح نف�سها بلطف �سمن موزاييك 
ال���ت���ي ت�سبه  ال��م��ق��اط��ع  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال��ك��ام��ي��را ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي ع��ال��م �ساعر 
مرهف يخلو اإلى نف�سه لُيعيد ت�سكيل 
وال  م�سقولة،  �سعرية  ب��اأدوات  العالم 
يخلو هذا العالم من االألم اأو الق�سوة، 
ل��ك��ن��ه��ا ق�����س��وة ه���ادئ���ة ت��ج��ت��از ال��ط��ور 
بين  ت��وازن  ت��وازن خا�س،  نحو  الحاّد 
على  يعتمد  والحياة  وال��روؤي��ا  الحلم 
يمار�سه هذا  اأ���س��ي��ل  وت��وا���س��ٍعٍ  ���س��دٍق 
مثل:  وال��ك��ت��اب��ة،  ال��ح��ي��اة  ف��ي  ال�ساعر 
اآن  الحلم  اأن  ت��درك  اأن  ا�ستطعت  »اإذا 
ال��ت��وا���س��ع  عليك  �سيتحّتم  اك��ت��م��ال��ه، 

النوم«. فالقّوة هنا  واأنت تزعم  قلياًل 
لي�س في التوا�سع بل في اإدراك قرب 
انتهاء الحلم، ومع ذلك يعود ال�ساعر 
ل��ي��ل��ع��ب م���ع ال���ق���ارئ وب�����س��رع��ة ك���ي ال 
القرار،  اإل��ى  الو�سول  خدعة  في  يقع 
فيقول مباغتاً بعد مقطَعين: »اكترث 
ق��ل��ي��اًل ق��ب��ل اأن ت��ث��ق ك��ث��ي��راً، ف��اأن��ت لم 

تعرف �سيئاً بعد«.
اإل����ى  ي����رك����ن  اأن  ل����ل����ق����ارئ  ي���م���ك���ن  ال 
التقريرية  ال��ل��غ��ة  ع��ب��ر  ال�����س��اع��ر  ث��ق��ة 
وا�����س����ت����خ����دام ���س��ي��غ��ة االأم���������ر، واإل�����ى 
فالحكمة  الن�س،  في  القوي  ح�سوره 
من  العديد  في  عاجزًة  تبقى  وحدها 

الموا�سع.
»ه���ل ت�����س��األ ع��ن ال���ب���اب!؟ ل��ي�����س ثمة 

ب����اب، ال ت���دخ���ل، ال ت���خ���رج. ه��ذه 
ح��ي��ات��ك«. ه��ن��اك م��ا ي�سبه 
ال��ع��ب��ث ف���ي ال���م���وق���ف عبر 

ت��ن��اق�����س ي�����س��ع��ى اإل�����ى ت��رك 
ال����ب����اب م�����وارب�����اً م����ع وج����ود 

اأ���س��وات  ت��ت��ع��ّدد فيها  م��ق��اط��ع 
العام  الن�سق  غير  على  ال��رواة 
ال�������ذي ي�����رّك�����ز ع���ل���ى ال�������س���وت 

ال���واح���د و���س��م��ي��ر ال��م��خ��اط��ب، 
فال�ساعر عبر ن�سو�ٍس تعّبر عن 

حاالت اإن�سانية عّدة وعبر توجيه 
يقحمه  ف��اإن��ه  للمتلّقي  ال��خ��ط��اب 

وي�ستفّزه اأحياناً ويدفعه نحو تخوٍم 
ياأتي  هنا  العبث  المالمح.  غائمة 

كبحث عن مالمح الوجه في دّوامة، 
والوجه يتبّدل بين الكاتب والقارئ، 
م��اذا  ذل��ك.  اأع���رف  »�ستتاألم،  ف��ن��ق��راأ: 
اأف��ع��ل ل���ك. ال ب���ّد ل��ي م��ن خ��ل��ع ه��ذه 
يخو�س  ذلك  مع  فمك«.  من  الكلمة 
ال�ساعر هذه اللعبة في العزلة، عزلته 
اأن يكون  »لي�ست �سدفة  اإذ  الداخلية، 
تذرع  فالجحيم  الكائن،  المنزل جّنة 
المكان، حار�سًة مع�سكرها الم�سروب 
في الخارج« ي�ستمّر اللعب على اللغة 
ُيطم�س  اأن  دون  وال��ف��ك��رة  وال��م��وق��ف 
ج��وه��ر ال�����س��راع: »���س��ك��وٌت ع��ن ظلم، 

ي�سنع قالباً على �ساكلته«.
وتتمّوج  وتتفارق  تت�سع  ���س��ذرات  ه��ذه 
ثم تجتمع في ف�سيف�ساء وا�سعة تمتّد 
يحر�س  ���س��اع��ر  ي�سّفيها  ع��ق��ود  �ستة 

على التجديد وتجاوز الذات.

عبد الوهاب عزاوي

يوم  »الغزالة  في  ح��ّداد  قا�سم  ي�ستثمر 
االأحد« )دار الغاوون( طاقته ال�سعرية 
فل�سفية  تاأّملية  ب�سيغة  �سذرات  لكتابة 
ت��ح��م��ل ف���ي م��ع��ظ��م��ه��ا ال��ح��ك��م��ة ب��ط��ري��ق��ة ن��ب��وي��ة. 
�سعري  توظيف  وج��ود  الكتاب  عنوان  في  ويّت�سح 
محتوى  ع��ن  ُتخبر  دالل��ي��ة  بنية  منه  اأك��ث��ر  لّلغة 
الن�سو�س. وللوهلة االأولى يبدو العنوان كعالقة 
غير متكافئة بين الدال والمدلول، اأي بينه وبين 
نَّا فيه نجد اأنه احتوى  فحوى الكتاب، لكن اإذا تمعَّ
على »َمْكر« لّماح في التوظيف ال�سعري، اإذ يرتكز 
اإلى اليومي الذي تدّل عليه كلمة »االأح��د«، وهنا 
»غ��زال��ت��ه«  ع��ن  البحث  ف��ي  ق��ارئ��ه  ال�ساعر  ي�سغل 
ه دون غ��ي��ره م��ن اأي��ام  ف��ي ي��وم االأح���د ال���ذي خ�سّ
االأ�سبوع.وال يمكننا اعتبار هذا الكتاب كتاباً �سعرياً 

بل  اإنه يذهب بنا اإلى ما اأبعد وح�سب، 
الدوؤوب  ببحثه  ذلك  من 
ال�سعرية  الكينونة  ع��ن 
وال����ح����ّري����ة ال��م��ط��ل��ق��ة 
وان����ت����ق����اد م���ّدع���ي���ه���ا: 
»ي��ق��ول: ل��ك ال��ح��رّي��ة 
يده«،  في  والمفاتيح 
���ر ل��ل��ح�����س��ور  »ت���ف�������سّ
ت��ع��ق��ي��د ه��ن��د���س��ت��ك 
ل��������ح��������ّري��������ة ب����ي����ت 
الزوجية في حين 
�سل�سلة  عن  تغفل 
مفاتيح من�سدلة 
م����ن ح����زام����ك«، 
وب������ح������ث������ه ع���ن 
ال����دي����ن ال��ح��ق 
و���س��ي��رورة ال��وج��ود م��ن خ��الل الموت 
والحياة، ولم يخُل الكتاب من الحديث عن الحب 
وح��دك،  قلبك  »لي�س  ملّحة:  اإن�سانية  ك�����س��رورة 
اأن كثيراً  والمالحظ  بالحب«.  االأمر  يتعّلق  حين 
ال�سعري  ال��ن�����س  ي��ق��ت��رب م��ن روح  ال�����س��ذرات  م��ن 
»ال�����س��ي��ا���س��ي��ون  ال��ق�����س��ي��دة:  ق��ّب��ع��ة  ي��ل��ب�����س  اأن  دون 
ال��م��ح��ت��رف��ون ف��ا���س��دون ب��ال��ف��ط��رة، وح��م��اة ف�ساد 
لي�س  ف�سائحيون  االأحرار  االأخالقيون  بالخبرة، 
من �سفاتهم الت�سّتر والترميم والمقاي�سات...«.

التي يكتب بها حّداد �سذراته  اللغوية  اإن ال�سيغة 
�سعرية  حالة  بو�سفه  للنثر  مختلفة  �سيغة  هي 
يمار�سه  الذي  الفّني  االإيهام  حيث  بذاتها،  قائمة 
ا�ستخدم  ولقد  بالمو�سوعية.  اإي��ه��ام  هو  ال�ساعر 
حّداد �سمير المخاطبة و�سمير الغائب في بع�س 
اإليه  الموّجهة  اأو  المعني  االآخ��ر  ليكون  االأح��ي��ان 
الر�سالة ال�سعرية حا�سراً في الن�س فيعطي اللغة 

ال�سعرية �سفَة الواقع الحقيقي الُمعا�س، فيتجّلى 
المخاطب  وب��ي��ن  ال�ساعر  بين  ال��ع��الق��ة  ك��ْن��ه  لنا 
في  كّلي  اختالف  عالقة  وه��ي  الغائب،  الحا�سر 
المبادئ واالأفكار، وهنا تت�سّكل زاوية الروؤية لهذه 
من  و�سارماً  حازماً  موقفاً  اأخ��ذت  التي  ال�سذرات 
اإذا حاولت  الدين،  »اأن��ت ال تجامل  الدين:  رجال 
اأكثر �سرامة  غالباً  اإنه  ذلك مع رجاله،  تفعل  اأن 

منك، فيما رجاله اأكثر جراأة عليك«.
اإن البنية النثرية التي يتكئ عليها حّداد مفتوحٌة 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع االح��ت��م��االت ال��ل��غ��وي��ة ال��ت��ي ت��وؤ���ّس�����س 
الإدها�س متعّدد الم�ستويات تاركًة للقارئ ال�سعور 

بلّذة الن�سو�س - ال�سذرات والتمّتع بها.
»اأي��دي��ول��وج��ي« يعي  يكتب ح���ّداد كتابه م��ن وح��ي 
ت�سقل  الكثيرة،  »الحروب  حوله:  من  يحدث  ما 
الن�سال، لكنها تقتل الفار�س«. اإّن البوؤرة الداللية 
لمعنى هذا الن�س تذهب في اأفق اأرحب واأو�سع في 
للوهلة  جزئية  تبدو  بنية  في  كّلي  معنى  اختزال 
المتكامل  ال��ن�����س  ف��ه��ذا  ���س��ي��اغ��ت��ه��ا،  ف��ي  االأول�����ى 
الذي يحمله هذا المقطع في تكثيفه الوم�سوّي، 
ت��راك��م��ات بالغة االأه��م��ي��ة لما ح��دث وي��ح��دث في 
االأّمة العربية من حروب متتالية اأّدت اإلى النتائج 
التي اأّدت اإليها في بغداد وبيروت والقد�س، وكاأني 
بال�ساعر ي�سّدد كرة اإبداع من زاوية �سعبة م�سّجاًل 
في  متكامل  لن�س  كّلية  تركيبية  بوحدة  الهدف 
التركيز  م��ن  ال�ساعر  اأراد  ورّب��م��ا  الفّنية.  الُبنى 
على القول اأو الخطاب ال�سعري اأن ُينْمِذج القالب 

ال�سعري تماماً.
وهنا ن�ستذكر »خواتم« اأن�سي الحاج، لنوؤّكد على اأن 
»الغزالة« و»خواتم«  بين  القائمة  التناظر  طبيعَة 
الفل�سفي  التوظيف  ف��ي  التقابل  تعتمد  ف��ك��ري��ٌة 
نثرية  بوظيفة  التقاطع  بمعنى  المعنى،  لتقنيات 
ح��وار  ف��ث��م��ة  م�����س��ت��رك��ة،  فل�سفية  ف��ك��ري��ة  ���س��ع��ري��ة 
من  كثير  في  يكّمل  ح��وار  الكتاَبين،  مقاطع  بين 

االأحيان بع�سه البع�س. 
اأفتح  »اأيها الحيوان المحبو�س يا ظّلي ودهليزي، 
تداعبك   )...( المحّرر  الجحيم  اإل��ى  ف��اأن��زل  لك 
حين ت�سرد ذكريات ما قبل ال�سجن هبوب ن�سائم 
الحاج  )اأن�سي  االألعب«  االأرع��ب،  االأرح��ب  الرحاب 

- خواتم(.
»دع لحيوانك المحبو�س اأن ينال حّقه في الهواء، 
قبل اأن تطلقه فاالأجنحة تحتاج اإلى م�سافة طويلة 
بين القوادم والريح« )قا�سم حّداد - الغزالة يوم 

االأحد(.
اأم��ام  نحن  ح���داد  لقا�سم  الغني  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ف��ي 
في  ومتنّوعة  بذاتها  قائمة  �سعرية  فنية  مقاطع 
بنائها الذي يرتكز على التاأّمل الفل�سفي للحياة.

تهاني فجر

قراءتان في كتاب »الغزالة يوم الأحد« لقا�شم حداد

الع�سفور الدوري رقيق واأ�سغر 
رغم هذا حين  يد.  قب�سة  من 
في  اأظ��اف��ره  يغر�س  تم�سكينه 
ال��ل��ّذة  بين  ب�سعور  اأن���ِت  ب�سرا�سة.  ي���دِك 
تحتفظي  اأن  اإال  ت��م��ل��ك��ي��ن  ال  وال���وج���ع 
لذيذة  ح���رارة  ين�سر  الكثيف  ري�سه  ب��ه. 
ع��ل��ى ك��ّف��ك ال��ت��ي ي��غ��ر���س فيها اأظ���اف���ره، 
فتت�ساءلين اإن كان هذا انتقاماً لحريته، 
اأت  ٌث باليد التي هدَّ اأم لعزلته، اأم اأنه ت�سبُّ
ط���رق���ات ق��ل��ب��ه ال��م��ج��ن��ون م���ن ال��خ��وف، 
الخوف الذي ُكتب على جن�س الع�سافير 

منذ بدء الخليقة. 

تدفعِك  وبعد م�ساجرة طويلة  الليل  في 
اإل����ى ال��ت��م��ّدد ب��ي��اأ���س ف���ي ال�����س��ري��ر كمن 
تنتظره نهاية العالم عند الباب، تدفنين 
راأ����س���ك ت��ح��ت ث���الث���ة اأغ��ط��ي��ة وو����س���ادة، 
وتفّكرين بحقائب فارغة م�سفوفة فوق 

الخزانة. 
قبل الفجر يند�ّس تحت االأغطية الثالثة 
ل�سريرك، يح�سنك من الخلف وي�سّدك 
في  الليل  اأنفا�س  تحب�سان  كالكما  اإليه. 
�سدَريكما. اأ�سابعه مغرو�سة فيِك، وقلبه 
االأك��وان  تهداأ  ف�سيئاً  �سيئاً  ب�سرعة.  ي��دّق 
ال���خ���ارج، وت��ب��داأ ع�سافير  ف��ي  ال��ث��رث��ارة 

الدوري بالتململ في اأع�سا�سها.  

تتركين النافذة مفتوحة لّليل. تح�سبين 
ح�������س���اب م���ئ���ة ح���م���ام���ة ����س���ت���اأت���ي ل��ت��رق��د 
ري���ن اأن���ف���ك على  ع��ن��دك��م��ا ال��ل��ي��ل��ة. ُت���م���رِّ
رائ��ح��ة  ع��ل��ى  عيَنيك  وتغم�سين  ظ��ه��ره 
تتدحرج  العتمة  قطرات  بعيدة.  �سهول 
ع��ل��ى ج�����س��ده ط����وال ال��ل��ي��ل. ل��ه��ذا ت��ب��دو 
�سمرته اأبدية. �سيء ال عالقة للب�سر به، 
اأقرب ما يكون اإلى ح�سائ�س بّرية اأو حّبة 
زيتون. قطرات المطر تتهالك على زجاج 
النافذة دون اأن ت�ستطيع الو�سول اإليكما، 
ولهذا كلما �سّمك، ثمة حزن �سفيف على 
ام���راأة وح��ي��دة، وع��ل��ى ���س��وء قمر ينتحر 

فوق زجاج ال�سبابيك المغلقة. 

بعيَنين  ابنة  وال  طفل  منه  لديك  لي�س 
داك���ن���َت���ي���ن، ل��ك��ن ح���زن���اً ي��خ�����ّس اأّم���ه���ات 
ت�سردين  بينما  اأحياناً  ي�سكنك.  خائفات 
اأوالده  اأ����س���وات  ت�سمعين  م��ق��ع��دك،  ف��ي 
ي��ت��راك�����س��ون ب��ي��ن ال���غ���رف. ت��ح��ّب��ي��ن من 
ال��ذي  ال��ول��د  اأك��ث��ر م��ن ت��ح��ّب��ي��ن،  بينهم 

ي�سبهه.

ليندا ح�شين

تقفز  االأ���س��م��اك  راأي����ت 
في الماء،

ال�سيء. باللون  مرحباً 
طلبُت االإذن

كي اأعبر الماء والغابة.
اأثق بقرار

كّل �سيء
تطّل من داخله اأ�سجار.

قرب النوافذ 
تنمو اأجمل االأ�سجار.

هناك
التربة

تجيب عن اأ�سئلتي.
***

اأعود
وينّفذ النا�س ما اأقوله.

وكلما وقفُت
اأمام الكوخ الذي اأ�ستعمله،

ي�سمعون االأ�سوات
ويرون

الدواء الكثيف.
طلبت اإذناً اآخر
بتربية حبري.

*** 
مال حامُل الفانو�س،

وقال اإنه لم ي�سمع
بال�سخور من قبل.

النار في اأعلى ال�سجرة
والمطر لم يطفئها.

اإنها فكرتي
تقطر من قلمي
الذي تفوح منه
رائحة كريهة.

***
جنب النوافذ 

تنمو اأجمل االأ�سجار.
هل اأنت مثلي

ترغب في تحطيم
غرور التفاحة؟

وتريد اأن ت�ستبدل
جلو�سك تحت ال�سجرة
بجلو�س فوق التمثال؟

***
هنا مات القرا�سنة،
قرب هذه ال�سفينة

التي يت�سّرب منها الزيت؟
ماتوا

قرب االأ�سماك وال�سّيادين؟
كنت اأغّني،

وكان اهلل يحّرك الخيط،
اإنه يجيد تحريك الخيط.

*** 
ذهبت اإلى ت�سع حدائق.

راأيت من النافذة 
ت�سع حدائق تموت.
عبرتني ال�سرخة،

واالأحداث الو�سيكة الوقوع.
اأين المطر الذي وعدتنا به

اأيتها الغيوم؟
االأيام تمّر بعجز.

خ�سبنا يمت�ّس
ماء العام الما�سي.

واأر�سنا تتذّكر
كيف كانت تنبذها حقولها.

***
يقف المالك عند الباب،

يطّل ويغّني.
ي�سمعه المخمورون
في اأعياد ميالدهم.

النوافذ اأعطت
كل �سيء للباب

ولم تاأخذ �سيئاً،
ولم تعد �سيئاً.

***
هوؤالء هم منتجو االأذى:

االأع�ساء التنا�سلية،
االأدب الرديء،

واأميركا.
كّلما فّكر اأحد في ذلك
ومرفقه على النافذة، 

على  ت��ت��ب��ّول  اأن  ال���ن���اف���ذة  ت��ري��د 
نف�سها.

لكن النخلة ال�سائعة
تعيد االأمور كما كانت،

وال تترك اأثراً.
***

يبداأ كل �سيء في ال�سقوط،

تغفر الريح لنف�سها،
وت�سعد الممّر�سة بال�ساعر

اإلى ال�سطح.
يقفز هو اإلى البراري

عارياً.
حدث ذلك في م�سقط راأ�س

محمد الماغوط.
***

لكنهم وجدوا في »اأوراق الع�سب«
العين التي راأت كّل �سيء

على هذه االأر�س،
والقلب المنهك

الذي اأحب الج�سد
ال�ساكن فيه،

واأفناه.
واليد التي كانت تقتر�س

وتوؤّدي �سومة الكراء،
والحنجرة التي

كانت تغّني عندما �سقطت
االأحجار فوق الطبل.

***
وجدوا اأي�ساً

النبا�س العجوز
ذو الحّية التي يقطر 

منها الخمر.
وجدوا ق�سيدة

تقف وحدها في المطبخ،
تقلي بي�سة

ثم تفقاأ عينها.

محمود عبد الغني

برد
يكون  اأن  للثلج  يمكن 

دافئاً 
اأو بال معنى

عندما نكون اأمواتاً
وغرباء 

حّظ
طالعي 

يق�سي وجعُه اأمام المراآة
لكنه ال ين�سى اعتاللي بال�سخب 

ملَّ بللي بالنا�س
نف�سهم...

وكاأرجوحة �ساحبة 
لفَّ حلمُه المجروح 

وتال�سى

بيــا�ســــ
وحدي اأولُد فيك

الأطم�س العالم
واأ�سباأ كعرو�س �سمع 

ن الدمع بالمو�سيقى تلوِّ

حلم
ليت لي وردة 

...
منهكة 

الأ�سّمها واأ�سرع في الذبول... 
ليت لي مالكاً ال يطير 

ليعبث قلياًل بي 
ويختفي 

وحين نموت 
ال يولد مالكاً
وال اأكون زهرة

لوعة
ال اأحد

قادٌر على فّك الوقت 
�سوى النهر 

حين ي�سرقني منَك

ظّل
ال�سم�س

تاأكل الظّل
البحيرة تلب�س ال�سم�س 
النهار... من اأين ياأتي؟

مي�شون الإرياني
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للم�سابيَن بمر�س االأفول؛
اأر�ٌس اأقرب اإلى القامو�س

منها اإلى االأقدام،
َي�سهُل حمُلها في الحقائب،

و�سعُها في رفٍّ
وغلُقها في كتاب اأو

قبر.
اأر�ٌس تنام في �سريِر طفلة

تحلُم بالكوابي�س وباالأ�سباح
وعندما ت�سعر باالختناق

تدفُع باإبهاِمها ال�سغيرِة ال�سماَء
اإلى اأعلى.

قنطرٌة بين بيوتنا الواطئة ال�سقوف
والعدم،

�سيَّدها الموُت حجراً... حجراً
ليعبَر اإلينا متى �ساء

اأو عر�ٌس ليتربََّع عليه اهلل
بعد اأن ينتهَي من محنة الخليقة،

لكّنه حتى اللحظة
لم يفرْغ بعد.

اأر�ٌس عندما ترَحل غداً
َتها بلوازمها وذكرياتها رَّ �ستمالأ �سُ

من �سمو�ٍس وعظاٍم وجبال،
كّل يوٍم،

غاً من كّل �سنف ُمنا ُم�سَ ُتلَقِّ
ُتعلِّمنا االبتالَع، َدر�َسها العظيَم

الذي لن تن�ساه
ولن نن�ساه.

ال تلُد وال ُتولُد
وكلُّنا اأبناوؤُها.

اأَفلتْت يوماً من ُقمُقمها
َع�سْت عبَدها العفريَت

الذي ما يزال يطاردها.
اأر�ٌس تحبُّ الطعناِت واالنك�ساراِت

والطوفاناْت،
الرياُح مزاميُرها

ونحُن ن�سيد اإن�ساِدها
ُتعيد خلَط االأوراِق واللهَو

بالكائنات والموجودات
اِت النوم واالأحالم. في مجرَّ

َت�سجد الإلهتها في َمعبَدين غائَبين
ال تطاأهما قدٌم وال روؤيٌة؛

ال� َقبل وال� َبعد.
ال تخاف اإاّل االأ�سئلة

ولهذا فهي ُتجيُب دون انقطاٍع
ودون �سوؤال.

ال ُتحبُّ وال تكرُه
لكنها ُتعطي بنف�ِس القّوة والال اكتراِث

ه. ال�سيَء ونقي�سَ
ال َتزحُف،
ال ُتحلُِّق،

وال حّتى تدور
المكاُن خدعٌة ميتافيزيقّية

في مراياها
ال ُتطيع االأنبياَء وال اأ�سيادهم

اأّنهُم الوحيدوَن الذين ر�سموا حدوَدها
وو�سعوا معنًى لمطلقها.

للم�سابيَن بمر�س االأفول؛
اأر�ٌس �ساعٌة دمويٌة لقيا�ِس

درجاِت الَعَتمِة والجنون واالنهدام
في اأعماقنا

يقراأها اهلل فوق عر�سِه
ذي القوائم الثماني.

يدعُكها كّل لحظٍة
اأدمت يَديِه،

ولم تنطفئ.
َحبٌَّة في �ُسبحٍة ال نهائية

تتدّلى من اإبهامه وهو ُيوقد �سيجاَره
بمجمرة ال�سم�س.

قطعٌة نقدّيٌة ثمينٌة
اأعطاها لبع�س المت�سّوليَن

الذين التقوُه
من االأنبياء.

للم�سابين بمر�س االأفول
اأر�ٌس خرجْت من اأعماِق ُمحيِط الزمن

ْت منا�سيُبُه عندما انخَف�سَ
لتكوَن المكان.

فوقها كائناٌت ُمبتلٌَّة
بدم الوقت،

لم تزل تعدو

لكنها ال َتلبث اأن تعود اإليها
عندما تن�سف في جذورها وعروقها

اآخُر قطرٍة منه.
ْت من جوفها َنزَّ

ثماٌر ودماٌء
وما لبثت ت�سرُب وتاأكُل

من لحمها.

للم�سابين بمر�س االأفول،
ِقْبلٌة َيق�سدها في ال�سالِة

جميُع الموتى،
خم�َس مّرات كّل يوم،

انٌة تتدّلى من غ�سِن اآيٍة ُرمَّ
اأو مزموٍر

تبحث عن حّواء
ُتغري اآدَم جديداً

بقطفها.
جّبانٌة لدفن االأحياء

وبعث الموتى
ح�سيرُة الالمكاِن في محيِط الزوال

فوقها يتهالك الغارقون
بي�سُة طائٍر خرافيٍّ

ُيلقي لماليين ال�سنواِت بكاهلِه
�س. فوقها، ولم ُتفقِّ

َنيزٌك عظيٌم �سقَط من ثقٍب اأ�سود
ُيوا�سل احتراَقه.

طائرٌة ورقيٌة تلهو بها
�سغاُر االآلهِة

بعيداً عن اأبيهم الُمنهمِك
ب�سوؤون اأعظَم واأخطَر.

للم�سابين بمر�س االأفول،
اأر�ٌس منذ اآالف ال�سنوات

َتغذُّ ال�سير في �سحراَء
تم�سي على قدَميِن.

الماُء والحجُر
الناُر والثلُج

ياٌت وُنعوٌت ُنطلُقها نحُن ُم�سمَّ
على حاالت االرتباِك والق�سعريرِة

التي ُت�ساب بها.

اأر�ٌس تحت�سُن مالييَن االأ�سراِر
لْت تحَت �سغِط الكتماِن التي تحوَّ

بمروِر الزمِن والُحمو�سة
اإلى بكتيريا... قبل اأن َت�سبَّ

عن الطوق.
بين كل الكواكب ال�سّماء

والنجوم التائهة
هي الوحيدُة ال�ساعرة.

لم َتُمّل الطواَف وال الدوراَن
مع�سوبَة العيَنين

مثل بقرة تجرُّ ناعوَرها
لتروي الب�ساتيَن التي ال تراها.

... لالأُفول،
اأر�ٌس تعرف الن�سوَة واالرتعا�سَة

ولهذا ُتورُق في ال�سخِر
وَترق�ُس في ال�سراب

تم�سح عنها العرَق بمناديل االأج�ساد.
مثلي تنتظر القيامَة

وتخاُف العقاَب اأن ُيعيدها الربُّ
اإلى الكينونِة.

ق بين الروح والج�سد ال ُتفرِّ
بين الج�سم والظّل

ِتلك يرقاٌت ويعا�سيُب
تخُطف بارقًة

في ليٍل ا�ستوائيٍّ �ساخن.

... ولي؛
اأر�ٌس ت�سبهني

كما ُت�سبه الديداُن الثمراِت واالأج�ساَد
التي ُتولد منها.

وفيَّة لع�سيقها، االأبد
ُتراوده عن نف�سها.

اأمامه فقط
َت�سُعُر باالأنوثِة والطفولِة

واأحياناً بالرعونة.
ْت بالخوِف لكنها كّلما اأح�سَّ

َتَت�سبَّث اأمامي،
باالأ�سباح وباالأج�ساد وباالأ�سياء

ذرائَع ل�سقوٍط اأعلى.

1978، وكانت  ك��ان ذل��ك ف��ي ال��ع��ام 
ال��ط��ف��ل��ة ال�����س��ق��راء ال��ج��م��ي��ل��ة ذات 
ت�ستقّل  �سام�سو،  روبن  ربيعاً،  ال�12 
لها.  االأول  ال��ب��ال��ي��ه  ب�����س��ف  ل��ل��ح��اق  دّراج��ت��ه��ا 
وعر�س  ال�سائق  ابت�سم  قربها،  �سّيارة  توّقفت 
حما�ستها  ب�سبب  ُت��ع��ار���س  ل��م  ي��و���س��ل��ه��ا،  اأن 
للحاق ب�سّفها. كل ما نعرفه بعد ذلك اأن هذه 
م�سّوهة  جّثًة  ي��وم��اً،   12 بعد  ُوج���دت،  الطفلة 

ب�سكل رهيب.
اأ�سغر �سحايا قاتل كاليفورنيا  �سام�سو كانت 
الذي  ع��ام��اً(،  اآالك���اال )66  رودن��ي  المت�سل�سل 
االأول����ى.  لي�ست  لكنها  اأخ���ي���راً،  ع��ل��ي��ه  ُق��ب�����س 
بن  فقبلها اختفت ن�ساء كثيرات اغُت�سبن وُعذِّ
وُقتلن بالطريقة نف�سها، وكان القا�سم الوحيد 
افتتان  و...  جمالهن  ه��و  بينهن  الم�سترك 

اأالكاال بهن.
ل��ك��ن ك��ي��ف وق��ع��ن ت��ح��ت ب��راث��ن ه���ذا الوح�س 

الب�سري؟ الجواب ب�سيط ومرّوع: الفن!
اأُدي��ن  ال��ذي  فالقاتل  الكاميرا.  جذبتهن  لقد 
5 ن�ساء )من المتوّقع ترتفع  حتى االآن بقتل 
الئ��ح��ة ���س��ح��اي��اه اإل����ى 30 ام������راأة ���س��ي��م��ا اأن���ه 
كنيويورك  متعّددة  واأماكن  والي��ات  في  تنّقل 
كاليفورنيا(  اإلى  اإ�سافًة  وغيرهما  وهوليوود 
بارعاً، يحمل �سهادة  كان م�سّوراً فوتوغرافياً 
رفيعة في الفنون، و�سبق له اأن عمل لفترة مع 

المخرج ال�سهير رومان بوالن�سكي.
األ��ف  اآالك���اال نحو  ف��ي منزل  ال�سرطة  وج��دت 
����س���ورة الأل����ف ام������راأة، ب��ي��ن��ه��ا ���س��ور ���س��ح��اي��اه 
ال��خ��م�����س ال���م���وؤّك���دات. ال ب���ّد م���ن اأن اأالك����اال 
رّدد  فلطالما  ال�سور،  تلك  كثيراً  يتاأّمل  ك��ان 
غير  ال�سحري  »ال�سيء  ب��اأن  عارفوه  روى  كما 
اأو  واقعي، لكنه ي�سبح واقعياً حين نفّكر فيه 

نتمناه«!
اأنه  من  يقين  على  باتوا  المحللين  اإن  بل  ال 
النف�سي  ال��ت��اأث��ي��ر  لعبة  ���س��ح��اي��اه  م��ع  م��ار���س 
م��ن خ���الل »اإخ��راج��ه��ن ع��ل��ى ط��وره��ن م���ّرات 
ومّرات حتى حافة الجنون، الأنه كان ي�ستمتع 

بذلك«. 
اأولى �سحاياه كانت امراأة ُتدعى جيل  اإحدى 
 1977 ال��ع��ام  ب��ارك��وم��ب، التقته ف��ي ه��ول��ي��وود 
ُقتلت  حيث  كاليفورنيا  اإل���ى  ت��ذه��ب  اأن  قبل 
واكُت�سفت جّثتها قرب فرانكلن كانيون. وبعد 

اأالك��اال من النافذة منزل  �سهر واحد، اقتحم 
انتقلت  ال�سابعة والع�سرين،  امراأة جميلة في 
ثم  ج�سدها  وقّطع  وقتلها  المدينة  اإل��ى  للتو 
األقاه في غرفة الغ�سيل. وبعد �سنة تلت، كان 
اأالكاال يراق�س فتاة اأخرى ال تتجاوز 21 عاماً 
ال�سرطة  ت��ج��د  اأن  ق��ب��ل  ال��م��راق�����س  اأح���د  ف��ي 
وبعد  نف�سها.  بالطريقة  ال��م�����س��ّوه��ة  جّثتها 
ذل���ك، ف��ي ن��ي��وي��ورك، ق��ت��ل ف��ت��اَت��ي��ن اإح��داه��م��ا 
ليلياً  ملهى  والدها  يمتلك  ا�ستراكية  نا�سطة 

في المدينة، تبلغ من العمر 23 عاماً.
***

كثٌر مّنا قراأوا رواية »العطر« للكاتب االألماني 
الماأخوذ  الفيلم  تابعوا  اأو  زو�سكيند  باتريك 
عنه. وعلى الرغم من اأن عنوان »العطر« تاله 
تعقيب اأ�سا�سي: »ق�سة قاتل«، اإال اأننا تعاطفنا 
غرونوي،  باتي�ست  جان  المجنون  البطل  مع 
ا�ستخال�س  حاول  الذي  ال�سّم  حا�سة  عبقري 
»عطر الجمال« من خالل قتل فتيات فاتنات 
اأوعية عطرية.  في  اأج�سادهن  روائح  وتكثيف 
رب���م���ا ج����اء ان��ح��ي��ازن��ا اإل�����ى غ���رون���وي نتيجة 
ل��الواق��ع��ي��ة ال��ق�����س��ة، اأو رب��م��ا ب�����س��ب��ب ن��ج��اح 
زو�سكيند في انتزاع تعاطفنا من خالل ت�سوير 
ال  ال��ذي  الم�سطهد  الهام�سي  البطل  ماأ�ساة 
رائحة خا�سة  يملك  ال  الأن��ه  النا�س  به  ي�سعر 

غرونوي  اأن  فجاأة  اكت�سفنا  لو  م��اذا  لكن  ب��ه. 
غ��رون��وي  اأن  اكت�سفنا  ل��و  بيننا؟  يعي�س  ه��ذا 
حّي وحقيقي؟ واالأرعب ماذا لو عرفنا كن�ساء 
�سحاياه  قافلة  اإلى  لالن�سمام  معّر�سات  اأننا 
�سينقلب  االأم��ر  اأن  ب��ّد من  اأي لحظة؟ ال  في 
الفّني  ل�»الجمال«  يعود  على عقب، ولن  راأ�ساً 

اأي وجود في ظّل وح�سية الواقع.
اأم��ن��اً من  اأك��ث��ر  ال��م��خ��ّي��ل��ة  اأن  ه��ل يعني ذل���ك 
ما  اإدراك الواق��ع��ي��ة  ي�����س��ّك��ل  ه���ل  ال��ح��ق��ي��ق��ة؟ 
يحدث �سبكَة اأمان عقلية للمتلّقي تمنعه من 
توجيه عاطفته اإلى مكانها ال�سحيح؟ اأم لعّله 
الحرارة  ينزع عنها  الالحق لالأحداث  النظر 
اأ�سئلة كثيرة تتنا�سل  التي ُي�سفيها الحا�سر؟ 
ح��ي��ن ن��ق��ارن ب��ي��ن ق��ات��ل زو���س��ك��ي��ن��د غ��رون��وي 
وقاتل كاليفورنيا المت�سل�سل الذي رّوع اأميركا 
»المو�سوع«  ت�سابه  من  الرغم  فعلى  اأخ��ي��راً. 
اأن��ه ال  اإال  الجميلة(  )ال��م��راأة  ال�سحية  لجهة 
التجّرد،  حاولنا  ومهما  طريقة  ب��اأي  يمكننا 
االن��ت�����س��ار الأالك����اال، رغ��م اأن االأخ��ي��ر ك���االأول 
فّنان اأي�ساً بل و»عبقري« كما ي�سهد اأ�ساتذته.

ع��ّذب  وال��ره��ي��ب  المجنون  كاليفورنيا  ق��ات��ل 
�سحاياه اليافعات بالطريقة نف�سها دوماً، ثم 
تعامل مع اأج�سادهن المّيتة كمادٍة خام لعمل 
فّني. اإلتقط لهن �سوراً معّبرة قرب البحر اأو 
النافذة اأو المكتبة. خّلد جمالهن اله�ّس قبل 
اأن ي�سّوهه اإلى االأبد. لماذا كان ال�ساب الذكي، 
ثم العجوز المحّنك، ينتقم من الجمال بتلك 
الطريقة؟ وما هو »العطر« اأو االإك�سير الذي 
حاول ا�ستخال�سه من جرائمه الممتّدة على 

عقَدين؟
ف����ّك����رُت، واأن������ا اأت����اب����ع اأح�������داث ه����ذه ال��ق�����س��ة 
الماأ�سوية، اأنه ربما �سياأتي اأحد ما غداً، مبدع 
ولي�س  ال��رج��ل،  ه��ذا  ة  ق�سّ ويكتب  ت��ح��دي��داً، 
بعد ذلك من  المقبلة  االأجيال  يمنع  ثمة ما 
تماماً  فناناً،  واع��ت��ب��اره  اآالك���اال  م��ع  التعاطف 
كغرونوي البعيد عن دائرة اإدراكنا الح�ّسية؟ 

اإلى ال�سوؤال الرئي�سي  اإلى الجوهر،  هنا نعود 
حول ارتباط الفن باالأخالق، حول »الر�سالة« 

لالأ�سف.
اإن كانت الالحدود في الفن تعني تبرير كل 
���س��يء ح��ت��ى ال��ج��ري��م��ة، ف��اأع��ت��ق��د اأن��ن��ا �سنحّن 

كثيراً اإلى زمن الو�سوح، واإن كان... قحطاً.

العام  تاأ�ّس�ست  �سعرية،  �سهرية، 
»م�ؤ�س�سة  ل���دى  ت�����س��در   ،2008
الم�ؤ�س�سة  الثقافية«، وهي  الغاوون 
الف�سلية،  »ن��ق��د«  مجلة  ل���:  الأم 
جمعية  ل��ل��ن�����س��ر،  ال����غ����اوون  دار 
العربي  ل���أدب  للترويج  ال��غ��اوون 
ف���ي ال��ع��ال��م )ق��ي��د ال��ت��اأ���س��ي�����س(

رئي�سا �لتحرير
زينب ع�ّساف � ماهر �سرف الدين

م�ست�سار �لتحرير
�س�قي عبد الأمير

المهتار كمال  �لم�سوؤول:  �لمدير 
�لعالقات �لعاّمة: كارمن �سمع�ن
�سابا ج�ليا  �لمالية:  �لإد�رة 
�سالم م��اي��ا  �لــفــّنــي:  �لإخـــــر�ج 
�لموقع �للكتروني: رجا المهتار
اأح���م���د اهلل  ع���ب���د  �لــــر�ــــســــوم: 

مكاتب �لتحرير
ال����لي���ات ال��م��ت��ح��دة الأم��ي��رك��ي��ة 
 � م���ل���ف���ن���دي���ل   � م��ي�����س��ي��غ��ي��ن   �
17953 �����س����ت����ري����ت  ه����ي����ن����ا 

ت: 0013134299194
17953 Hanna st Melvindale 
MI 48122 - U.S.A

مكتب �لإد�رة
الحمرا   ب:  ���س.   � بيروت   � لبنان 
113 � 5626 ت: 009614022058

�لمر��سالت
info@alghaoon.com

موقع »�لغاوون« على �ل�سبكة
www.alghaoon.com

�ل�ستر�ك �ل�سنوي
الدول  اأميركيًا،  دولرًا   20 لبنان: 
العربية: 50 دولرًا اأميركيًا. اأوروبا 
اأم��ي��رك��ي��ًا. دولرًا   70 واأم��ي��رك��ا: 

carmen@alghaoon.com
تلف�ن: 009613835106

�أ�سعار �لبيع
���س���ري��ا:  ل���ي���رة،   2000 ل��ب��ن��ان: 
جنيهات،   3 م�����س��ر:  ل��ي��رة،   30
الإم������ارات: 5 دراه����م، ال���لي��ات 
دولرات  3 الأميركية:  المتحدة 

د�عمون
������س�����ل�����ي�����م ال�����������س�����ح�����ن�����اوي

العج�ن  ح��ام��د   � خ��ّي��اط  ف���ادي 
� ع������ن ج��اب��ر ن���دي���م ����س����م���ط 

لمعا�سدة »�لغاوون«
الت�سال على

009613835106

 200 للمعا�سدة  الأدن���ى  )ال��ح��ّد 
يعادلها( م��ا  اأو  اأم��ي��رك��ي  دولر 



��ت عظامي؟! رمَّ اإذا  اإذا ما كنُت ح��ّي��اً      وُتحييني  اأتقتُلني 
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)ُت�����س��دُره��ا  ال���ي���وم«  »ك���ت���اب  �سل�سلة   اأن  
موؤ�س�سة  »اأخبار اليوم«( والتي داأب��ت على 
تجاهل ال�سعر، فلم تطبع منذ تاأ�سي�سها العام 1951 
»اأ�سوق  بن�سر دي���وان   اأي دي���وان �سعر، قامت م��وؤخ��راً 
ال�سهاوي  اأح��م��د  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  ال��غ��م��ام« ل�ساعر 
ال�سل�سلة  ب��م��دي��رة  تربطه  �سخ�سية  ع��الق��ة  بف�سل 
الكاتبة نوال م�سطفى التي توّلت م�سوؤوليتها العام 
�ساقتها  التي  العجائبية  االأ�سباب  بين  وم��ن   .2005
م�سطفى لتبرير اختيار هذا الكتاب ال�سطحي كاأول 
ديوان في تاريخ ال�سل�سلة، اأن �ساعره  »يتنّف�س الحرف 
ويذوب في الكلمة... يع�سق الع�سق، وي�سبح في بحور 

المعنى... يبدع كاأنه يتعّبد في ُقد�س االأقدا�س«!!!

الثقافي  الف�ساد  )رم��ز  ع�سفور  جابر  اأن 
العربي( ما زال - رغم جميع ف�سائحه -
واآخ��ره��ا  الثقافية،  ال��ج��وائ��ز  للجان  ال��دائ��م  ال��ن��زي��َل 
ل�سديقته  ال��ت��ي منحها  دروي�������س«  م��ح��م��ود  »ج���ائ���زة 

الكاتبة الم�سرية اأهداف �سويف!

المغرب  »ج��ائ��زة  ف��ي  ال�سعر  لجنة  فعلت  ح�سناً 
لهذا  ال�سعر  جائزة  حجب  ق��ّررت  عندما  للكتاب« 
»اأخبار  جريدة  في  نقراأ  عندما  خ�سو�ساً  ال��ع��ام، 
اليوم« المغربية اأن الدواوين التي كانت االأقرب اإلى الفوز 
يتيمة«  »�سرفة  هي  ثالثة  دواوي��ن  في  انح�سرت  بالجائزة 
ل�سالح بو�سريف و»ر�سا�س الموناليزا« لعبد العزيز اأزغاي 

و»اأكره الحب« لطه عدنان.
اآخر بالجائزة لكان  اأي �ساعر  اأو  اأزغ��اي  اأو  لو فاز بو�سريف 
االأمر عادياً، لكن لو فاز طه عدنان عن ديوان »اأكره الحب« 

لكان االأمر مدعاة لال�ستغراب. لماذا؟
في  ال�سعر  لجنة  ع�سو  الغني،  عبد  محمود  ال�ساعر  يقول 
ت�سريح لجريدة  2009، في  دورة  للكتاب«،  المغرب  »جائزة 
»اأخبار اليوم« اإنه تم اكت�ساف دواوين اإما فازت بجوائز من 
والحقيقة  لل�ساعر!!  اأخ��رى  اأعمال  ُن�سرت �سمن  واإم��ا  قبل 
ح اإل��ى دي��وان طه عدنان »اأك��ره ال��ح��ب«. فلهذا  اأن��ه ك��ان يلمِّ

الديوان حكاية عجيبة ت�ستحّق الوقوف عندها.
في  مقيم  مغربي  �ساعر  اأن��ه  على  نف�سه  ع��دن��ان  ط��ه  ي��ق��ّدم 
على  م  ُي��ق��دَّ ورق��ي��ة  ومنابر  الكترونية  م��واق��ع  وف��ي  بلجيكا، 
اأخ��رى«  »ول��ي فيها عناكب  االآت��ي��ة:  ال��دواوي��ن  اأن��ه �ساحب 
»بهواء كالزجاج« )الفائز   ،)2003 المغربية  الثقافة  )وزارة 
 -  2002 ل��الإب��داع«  ال�سارقة  »م�سابقة  في  الثالثة  بالمرتبة 
العربية  النه�سة  )دار  الحب«  »اأك��ره  ديوان  واأخيراً   ،)2003

.)2008
لكن الحقيقة اأننا اأمام ديوان �سعري واحد باأ�سماء مختلفة، 
اأخ��رى« هو نف�سه دي��وان »بهواء  فديوان »ول��ي فيها عناكب 
ال��ح��ب« ه��و نف�سه »ول��ي فيها عناكب  ك��ال��زج��اج«... و»اأك���ره 
اأربع  اأنه يحتوي على  اأخرى« و»بهواء كالزجاج« )مع فارق 

ق�سائد جديدة(!
ن��ح��ن اأم�����ام دي�����وان وح��ي��د ي��ق��ّدم��ه ���س��اح��ب��ه ب��ع��ن��اوي��ن  اإذاً 

مختلفة!!
اأنف�سهم  َيعتبرون  ممن  العديد  اأن  كّله  ه��ذا  من  واالأغ���رب 
الديوان  من  االأخ��ي��رة  الن�سخة  عن  كتبوا  ون��ّق��اداً،  متابعين 
الثالث  ال���دي���وان  اأن���ه  معتبرين  ال��ح��ب«(  )»اأك�����ره  ال��وح��ي��د 
نجاة  )منهم  ال�سابقين!!  بديواَنيه  رين  ومذكِّ بل  لل�ساعر 
علي في »الحياة« اللندنية وح�سين بن حمزة في »االأخبار« 
المغربية...  »العلم«  في  الم�ساوي  ال�سالم  وعبد  اللبنانية 

اإلخ(.
ر في الترجمة  وما حدث للديوان في ن�سخته العربية، تكرَّ
عنوان  تحت  الفرن�سية  ترجمته  ���س��درت  فقد  الفرن�سية، 
»Transparences« ببلجيكا )دار �سجرة الكالم، 2006(، ثم 
 Je hais« المغرب تحت عنوان  الترجمة نف�سها في  �سدرت 
l’amour« )دار الفنك ومجل�س الجالية المغربية بالخارج، 

!)2010
ديوان طه عدنان باأ�سمائه المتعّددة، ديوان يبي�س ذهباً على 
ما يبدو، فهو تقا�سى عليه مكافاأة وزارة الثقافة المغربية 
عندما ُن�سر العام 2003، ثم تقا�سى مبلغ »م�سابقة ال�سارقة 
تين، اآخرها كان على نفقة المجل�س  لالإبداع«، ثم ُترجم مرَّ
ب�»جائزة  يفوز  كاد  ثم  بالخارج،  المغربية  للجالية  االأعلى 

المغرب للكتاب«... فماذا يتبّقى بعد كّل هذا العمى؟
ح�سناً، اإذاً، فعلت لجنة ال�سعر - في »جائزة المغرب للكتاب« 
بع�س  يقظة  ل���وال  اإذ  ال�����س��ع��ر،  ج��ائ��زة  بحجبها  ال��ع��ام  ه���ذا 
من  اأكثر  منذ  �سادر  دي��وان  بالجائزة  ف��از  لربما  اأع�سائها 
�سبع �سنوات، ولكان االأمر كّله ا�ستخفافاً بالجائزة وبال�سعر 

وال�سعراء على ال�سواء.

اإبراهيم النوري

ع���زي���زي خ��ال��د ال��م��ع��ال��ي »دار 
الَجمل«

تحية
هذا اآخر مكتوٍب اأر�سُله لك.

من غير الالئق اأن��ك لم ت��رّد على كل ما 
اأر�سلُته، خالل �سهوٍر،

وهو متعلٌِّق باإ�ساءة الن�سر.
 ل��ق��د ك��ن��َت ردي���ئ���اً ف���ي ط��ب��اع��ة المجلد 

ُر االآن باإعادة طباعته. ال�ساد�س ، واأنا اأفكِّ
 اأنت اأخللَت ب�سرف ال�سداقة المهنّية. 

لم َيُعْد ثّمَت تعاوٌن بيننا.
 كنُت اأظنني اأ�سّجعك بالتعاون معك، لقاء 

ال �س�يء،
 ل��ك��ن ي��ب��دو اأن����ك م���رت���اٌح م���ع ال��رج��ع��ي��ة 

والمرجعية... اإلخ.
 

اأرجو اأن تعتبر هذه الر�سالة  نهائيًة.
اأتمنى لك التوفيق في الن�سر.

ب����»دار  ُي��ق��رَن  اأن  ال�سمي  اأري����د  ال  لكنني 
الجمل«، منذ االآن.

لندن في الثالث والع�سرين من اآذار 2010

�شعدي يو�شف


